XXVIII ENCONTRO DE EXTENSÃO

Liduina Lara Ximenes Lima, Suelem Dias Monteiro Oliveira, Bruna Dourado Martins,
Clarissa Maria Silva Freire, Mariana Ramalho de Farias

A interprofissionalidade é uma estratégia que contribui para o melhor
funcionamento do sistema de saúde, atendimento ao usuário e família, fluxo dos
serviços e racionalização dos custos em saúde. Uma das estratégias é o
matriciamento em saúde mental, que é uma prática colaborativa com o propósito
de construir plano de cuidados para os usuários e famílias, a partir dos
conhecimentos e saberes compartilhados dos profissionais de saúde. O objetivo
deste trabalho é refletir sobre o matriciamento em saúde mental como forma
potente da interprofissionalidade na saúde, assim como descrever a experiência
proporcionada pelas atividades do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade) neste meio. As vivências foram
realizadas na inserção em atividades do PET-Saúde/Interprofissionalidade, no
Centro de Saúde da Família-Vila União, situado no município de Sobral-CE, no
período de agosto a outubro/2019. Nas atividades desenvolvidas foram realizadas
observações durante o acontecimento do matriciamento em saúde mental com as
equipes do CSF Vila União, Núcleo Ampliado da Saúde da Família (NASF) e equipe
de Saúde Mental do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com foco na
interprofissionalidade, no cuidado e na resolutividade das demandas dos casos. A
partir disso foi possível constatar que as ações compartilhadas, de acordo com a
interprofissionalidade, proporcionam benefícios tanto ao sistema de saúde de
maneira geral – pois é um meio de efetividade da produção e promoção de saúde
-, quanto ao profissional, visto que este consegue aprender com as outras
categorias e, com isso, melhorar o resultado de suas ações e para o usuário, pois
consegue-se aperfeiçoar de modo significativo o vínculo com a equipe de saúde da
família e o cuidado à população. Ademais, é formidável perceber o fortalecimento
da prática interprofissional para qualificar os serviços centrados nos usuários e a
otimização dos recursos no sistema de saúde no município de Sobral.
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A INTERPROFISSIONALIDADE NO MATRICIAMENTO EM
SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, CE: EXPERIÊNCIA DO
PET/SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE

