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INTRODUÇÃO: Casos complexos que envolvem quadro clínico de difícil resolutividade e vulnerabilidades sociais são frequentes 
em internações pediátricas de hospitais terciários. A alta hospitalar destes pacientes requer articulação com serviços da rede 
socioassistencial e de saúde para assegurar a continuidade do cuidado e o acesso aos direitos do paciente, garantindo, assim, 
integralidade no cuidado. A transição entre a equipe assistente atual e de referência exige matriciamento da rede intra e 
intersetorial para garantir retaguarda assistencial, suporte técnico-pedagógico e ampliar as possibilidades de construção de 
vínculo com sua nova equipe de referência. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma equipe multidisciplinar de residentes no 
matriciamento dos serviços da rede de cuidado de um caso de paciente pediátrico do sexo feminino, cinco meses de idade, 
exposta ao HIV, com microcefalia e estenose de abertura piriforme, em situação de acolhimento institucional. MÉTODO: Estudo 
descritivo, tipo relato de experiência, realizado na internação pediátrica de um hospital terciário de Porto Alegre, onde a equipe 
multiprofissional de residentes atuou. RESULTADOS: Frente à decisão judicial de acolhimento institucional para a paciente, a 
principal articulação realizada foi com a equipe de proteção à criança. O primeiro passo foi a tomada de decisão do local de 
acolhimento, tendo em vista a necessidade de acompanhamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e 
enfermeiro) devido ao quadro clínico da criança. A partir da escolha da instituição, iniciaram as reuniões de matriciamento que se 
deram na internação deste hospital, com a presença da equipe multiprofissional de referência, equipe médica e equipe 
multiprofissional da instituição de acolhimento. Nelas, o caso foi discutido amplamente, contemplando seus diversos aspectos, 
complexidades e necessidades específicas do cuidado em saúde. Foi definido o plano de cuidado juntamente com a rede de 
atenção. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Destaca-se que as estratégias de trabalho em saúde que possibilitam a realização da clínica 
ampliada e também de integração e diálogo entre diferentes profissões e especialidades, além de diferentes locais de serviços, 
possibilitam a eficácia e eficiência no cuidado em saúde. O matriciamento como instrumento para integralidade da atenção em 
saúde pressupõe a transformação do modo como se organizam e funcionam serviços e sistemas de saúde. Palavras-chaves: 
matriciamento, continuidado do cuidado, RIMS  
 


