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RESUMO  

O presente trabalho visa melhorar a compreensão e conhecimento dos processos de forma clara 
impactando na efetividade do cuidado assistencial ao usuário por meio da elaboração de uma 
cartilha de fluxos de serviços e procedimentos assistenciais ofertados no município de Parnaíba – 
Piauí. O caminho que o usuário faz no momento em que ele entra na unidade básica de saúde ele 
deve ser assistido, sabendo para onde via, como vai, esclarecendo dúvidas, tranquilizando, 
orientando como ele deve seguir na de linha de cuidado estabelecida. Para construção 
bibliográfica foram realizadas pesquisas bibliográficas na Biblioteca Virtual em saúde, nas bases 
de dados da LILACS e da SciELO com a finalidade de levantar as evidências já existentes sobre 
o tema e assim contribuir na organização da proposta.  O Plano operativo se pautou no 
Planejamento Estratégico situacional. Esse trabalho nasceu da motivação e inquietude do querer 
fazer dá certo. De ver acontecer a resolutividade. Acreditamos que esse seja uma pequena semente 
para se fazer dá certo. As dificuldades encontradas foram que com mudanças de gestão a cada 4 
anos perde-se muita informação e as pessoas que estão ali na gestão não conhecem ainda muito. 
Espera-se com esse trabalho que profissionais, gestão e usuários do sistema falem a mesma 
“língua” e que a linha de cuidado saia do papel e se materializa-se com a soma de ações e agentes 

Descritores: Atenção básica, fluxogramas, gestão de enfermagem 

 

ABSTRACT 

The present work aims to improve the understanding and knowledge of the processes in a clear 
way impacting on the effectiveness of care to the user by means of the elaboration of a booklet of 
service flows and assistance procedures offered in the city of Parnaíba - Piauí. The path that the 
user makes when he enters the basic health unit must be assisted, knowing where he / she sees, 
how he / she is going, clarifying doubts, reassuring, directing how he / she should follow the 
established care line. For bibliographic construction, bibliographical research was carried out in 
the Virtual Health Library, in the LILACS and SciELO databases, in order to collect the existing 
evidence on the subject and thus contribute to the organization of the proposal. The Operational 
Plan was based on the Strategic Situational Planning. This work was born of the motivation and 
restlessness of wanting to do right. Of seeing the resolving happen. We believe that this is a small 
seed to get it right. The difficulties encountered were that with management changes every 4 years 
a lot of information is lost and the people who are there in the management do not know much 
yet. It is expected that professionals, managers and users of the system will speak the same 
"language" and that the line of care will leave the role and materialize with the sum of actions and 
agentes 
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INTRODUÇÃO 

A atenção básica é um modelo de atenção à saúde que se desenvolve-se através da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal porta de entrada do usuário para acesso aos 

serviços e é responsável pela coordenação das redes de atenção à saúde que são definidas como 

arrumações organizativas de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado 

A atenção primária oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e 

problemas, foca a atenção sobre a pessoa, além de coordenar ou integrar a atenção fornecida em 

algum outro nível de atenção à saúde. É na atenção primária que se organiza e se proporciona a 

otimização de recursos, tanto básicos, como especializados e que se mantém o vínculo e a 

responsabilização pelas necessidades de saúde das pessoas, das famílias e da comunidade1.  

O processo de trabalho na atenção básica acontece por meio de um conjunto de ações 

coordenadas, desenvolvidas pelos trabalhadores, onde indivíduos, famílias e grupos sociais 

compõem o objeto de trabalho, e os saberes e métodos representam os instrumentos que originam 

a atenção em saúde 2. 

Um fator muito importante e transversal em relação atenção básica e o processo de trabalho 

é o acolhimento como dispositivo que promoverá o vínculo entre usuário e a atenção básica. O 

Ministério da Saúde relata que o acolhimento do usuário é fundamental para escuta das queixas e 

demandas e, consequentemente, melhorar a resolutividade e ao mesmo tempo priorizar o 

atendimento dos casos 3. 

Compete às equipes de saúde das unidades básica de saúde a responsabilidade sobre o 

cuidado devendo ser gestora do projeto terapêutico do usuário, sendo, portanto, dever da equipe 

de saúde acompanhá-lo, garantindo o acesso aos outros níveis de assistência 3.  

O caminho que o usuário faz no momento em que ele entra na unidade básica de saúde ele 

deve ser assistido, sabendo para onde via, como vai, esclarecendo duvidas, tranquilizando, 

orientando como ele deve seguir na de linha de cuidado estabelecida. Às vezes é nesse caminho 

que o usuário se “perde” por falta de orientações pelos profissionais ou pela falta de conhecimento 

acerca da linha de cuidado que dever seguida. 

Assim o objeto de estudo será o fluxo de serviços e procedimentos assistenciais. Diante de 

todo o exposto surge algumas hipóteses os profissionais que trabalham na atenção básica 

conhecem o funcionamento dos serviços existentes e ofertados a população? Existe algum 

material explicativo sobre os serviços ofertados, como funcionam, quais estabelecimentos? Essas 

hipóteses comprovando-se como verdadeiras podem ferir o princípio da integralidade que é um 

dos quais a AB norteia-se. 



Objetiva-se com esse trabalho a proposta de elaboração de uma cartilha de fluxos de 

serviços e procedimentos assistenciais ofertados no município com a finalidade de melhorar a 

compreensão e conhecimento dos processos de forma clara impactando na efetividade do cuidado 

assistencial ao usuário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi feita em três etapas. A primeira foi a realização do diagnostico 

situacional onde foram identificados os principais problemas de saúde do território da unidade 

feito com base no plano operativo abaixo, destacando o problema de relevância e impacto nas 

ações e serviços ofertados a população bem como as intervenções necessárias para ajudar na 

solução desse problema. 

Tabela 01. Elaborado pela autora 

 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

A falta de 
conhecimento sobre 
o funcionamento 
dos serviços 
existentes ofertados 
a população por 
partes dos 
profissionais. A 
falta de 
comunicação entre 
as coordenações 
atrelada ao 
desconhecimento 
dos serviços 
ofertados, pode 
implicar na 
integralidade ao 
cuidado. 

Elaborar uma 
cartilha de fluxos 
de serviços e 
procedimentos 
assistenciais 
ofertados no 
município com a 
finalidade de 
melhorar a 
compreensão e 
conhecimento 
dos processos de 
forma clara 
impactando na 
efetividade do 
cuidado 
assistencial ao 
usuário. 
Esta cartilha após 
elaborada deve 
ter revisão anual 
por conta das 
mudanças de 
convênios. 

Conhecer todos 
os serviços e 
procedimentos 
ofertados no 
município – 2 
meses 
 
Confeccionar o 
molde ou boneca 
da cartilha com 
pelo menos 1 
serviço e 1 
procedimento– 1 
mês 

Conhecer todos os 
serviços e 
procedimentos 
ofertados no 
município – 2 
meses 
 
Confeccionar o 
molde ou boneca 
da cartilha com 
pelo menos 1 
serviço e 1 
procedimento– 1 
mês 

Enfermeira 



A segunda etapa foi através de revisão bibliográfica para levantar as evidências já 

existentes sobre o problema priorizado. A busca se processou por meio da pesquisa na Biblioteca 

Virtual em Saúde nos bancos de dados LILACS, SciELO e nos manuais do Ministério da Saúde 

e nos Caderno EBAPE. Foram utilizado descritores como: estratégia saúde da Família, 

fluxogramas, atenção à saúde e osm. 

A terceira etapa foi a proposta de acompanhamento e gestão do plano. O acompanhamento 

do plano faz-se necessário para efetivação da proposta, avaliação do que está dando certo e 

reorientar o que pode haver de errado. Assim com base nas ações listadas no plano operativos 

seguirão o seguinte método. 

Será realizado um levantamento fluxos de serviços definidos e os procedimentos 

assistências ofertados que existem, no prazo de 2 meses.  Devendo a cada 6 meses conferir junto 

a secretaria de saúde se houve acréscimo de algum serviço ofertado aos usuários para caso tenha 

ocorrido integra-lo na lista. 

Avaliar conhecimento por parte dos profissionais sobre o funcionamento dos serviços 

existentes e ofertados a população. Será aplicado esse questionário nas 45 unidades de saúde no 

município e para os gerentes de distrito. Após verificação será realizado um 

treinamento/capacitação/atualização sobre esses serviços ofertados e a casa 6 meses deverá ser 

realizada reunião para atualizações.  

Será elaborada uma cartilha de fluxos de serviços e procedimentos assistenciais ofertados 

no município com a finalidade de melhorar a compreensão e conhecimento dos processos de 

forma clara impactando na efetividade do cuidado assistencial ao usuário. Essa terá revisão anual. 

Assim o usuário terá de fato da longitudinalidade de seu cuidado garantido bem como a 

gestão do cuidado será efetivamente feita. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Fluxogramas  

A atenção básica mais especificamente as unidades básicas de saúde (UBS) podem ser 

entendidas como uma empresa, organização e como tal desempenha funções e oferece serviço. 

Sendo assim necessitam da figura do gestor que em primeiro momento trata-se da figura do 

enfermeiro (a). A atenção básica é a porta preferência e deve ordenar todo o fluxo e bem como 

ser ele e comunicativa. 

Para desempenhar seu papel e colaborar com a ordenação das redes de atenção à saúde ela 

precisa de fermentas e estas podem ser utilizadas, emprestadas da OSM organização, sistemas e 

métodos da ciência da Administração. 

 



A Organização, Sistemas e Métodos (OSM) pode ser definido como uma das funções da 

administração responsáveis pela modelagem da empresa, tendo como responsabilidade aplicar 

melhorias nos setores, acompanhar o processo, contribuir com sugestões, observar e gerar 

conclusões utilizando de técnicas e material adequado para um bom resultado 4. 

OSM tem como função dar suporte a todos os processos de uma empresa, visando reduzir 

custos e tempo para a realização de uma atividade, além de estruturar e organizar os processos. 

Na atenção básica isso é fundamental, pois o usuário necessita exatamente disso: resolutividade 

em suas demandas 5.  

A OSM utiliza algumas técnicas dentre elas para este estudo destaca-se o fluxograma. Esse 

é uma representação gráfica, sequência do trabalho realizado em forma de símbolos que 

evidenciam a origem, processamento e destino das informações, informando o processo e a 

identificação das atividades. É de extrema importância para a otimização do trabalho e permite 

estabelecer o procedimento decisório mais eficaz sobre o desenvolvimento de um sistema ou na 

solução de problema 6.  

A informação e conhecimento são fatores peças fundamentais e de extrema importância 

para se fazer gestão. Esses recursos são fundamentais nos ambientes internos e externos das 

organizações sejam públicas ou privadas. Assim não se pode pensar em gestão sem que se pense 

no acesso e fluxo de informações de maneira eficaz e eficiente7. 

Os fluxos de informação são constituídos naturalmente ou induzidos formalmente nos 

ambientes organizacionais, bem como perpassam do nível estratégico ao nível operacional, 

refletindo e impactando nos processos que compõem a organização, inclusive o processo 

decisório e, por consequência as estratégias de ação8. 

O fluxograma pode ser concebido como uma técnica que descreve através de símbolos 

específicos, cada etapa de um processo. Apresenta-se de maneira resumida, incluindo os tempos 

de espera e os registros utilizados e gerados durante a execução do processo. Há etapas que 

seguem em sequência, outras que podem ocorrer paralelamente9.  

O “fluxograma analisador” se constitui num instrumento de análise, que interroga os “para 

que”, os “que” e os “como” dos processos de trabalho, e ao mesmo tempo revela a maneira de 

gerencia-lo. Tem como objetivo principal padronizar a representação dos métodos e os 

procedimentos administrativos, maior rapidez na descrição dos métodos administrativos assim 

como fluidez na execução10.  

Os fluxogramas são utilizados frequentemente na área da saúde, pois possibilitam uma 

visão clara sobre o curso dos fluxos no momento da produção da assistência à saúde e contribuem 

de forma positiva com o processo administrativo-organizacional11. 

 



Os fluxogramas na atenção básica 

Na atenção básica os fluxogramas recebem o nome de linhas de cuidados essas descrevem 

o “caminho” pelo qual o usuário de traçar ao entrar na rede de atenção a saúde. Por isso a 

importância de se entender o que são fluxogramas, suas funções e objetivos. 

Linha de cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros e 

garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. É como se ela 

desenhasse o itinerário que o usuário faz por dentro de uma rede de saúde incluindo segmentos 

não necessariamente inseridos no sistema de saúde, mas que participam de alguma forma da rede, 

tal como entidades comunitárias e de assistência social. Funciona pelo reconhecimento de que os 

gestores dos serviços podem pactuar fluxos, reorganizando o processo de trabalho, a fim de 

facilitar o acesso do usuário às Unidades e Serviços aos quais necessita12. 

Um dos primeiros fluxos operacionais dentro de uma UBS inicia-se pelo atendimento do 

usuário o momento em que ele chega e necessita de atendimento este pode-se de chamar de 

acolhimento. No acolhimento do usuário é fundamental a escuta das queixas e demandas e, 

consequentemente, melhorar a resolutividade e ao mesmo tempo priorizar o atendimento dos 

casos13.  

O acolhimento, além de organizar a linha do cuidado, do ponto de vista dos pontos de 

atenção à saúde na rede, compete às equipes de saúde das unidades básica de saúde a 

responsabilidade sobre o cuidado e ainda deve ser gestora do projeto terapêutico do usuário, 

sendo, portanto, dever da equipe de saúde acompanhá-lo, garantindo o acesso aos outros níveis 

de assistência tem como função ainda a reorganização do processo de trabalho, apostando as 

relações entre profissionais e usuários com base na escuta qualificada, com responsabilização e 

compromisso com a resolutividade14. 

Na atenção básica existem diversos serviços prestados e em muitas ocasiões os 

profissionais não detém as informações com propriedade, não sabendo informar ao usuário com 

clareza ou as vezes desconhece o serviço ofertado no município e como esse funcione. Por isso 

faz-se necessário tornar esses serviços esquematizados e demostrados aos profissionais para que 

possam sem dúvidas atender de maneira resolutiva e com qualidade os usuários. 

Existem estudos que demostram que as pessoas compreendem mais através de imagens. Na 

atenção básica é essencial para o profissional entender os fluxos, como funcionam, onde 

acontecem para de fato o usuário sentir que suas necessidades foram resolvidas ou atendidas.  

 

 

 

 



A gestão da enfermagem na atenção básica 

Na gestão e/ou na execução das práticas assistenciais, educativas e preventivas, no nível da 

atenção básica, o trabalho do enfermeiro é estratégico e fundamental, sendo assegurada sua 

inserção nas equipes e nos territórios por meio dos marcos programáticos e legais do SUS13.  

O trabalho de enfermagem como instrumento do processo de trabalho em saúde, subdivide–

se ainda em vários processos de trabalho como cuidar/assistir, administrar/gerenciar, pesquisar e 

ensinar. Dentre esses, o cuidar e o gerenciar são os processos mais evidenciados no trabalho do 

enfermeiro 15. 

Os profissionais de saúde no que concerne o contexto de trabalho, devem estar aptos a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo. Cada um deve garantir que sua prática seja realizada de forma 

integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para eles. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e princípios 

da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o 

ato técnico, mas, sim, com a resolução do problema de saúde15. 

As práticas que se esperam do enfermeiro, no contexto da atenção básica, estão claramente 

descritas nos documentos legais que regem a profissão e o sistema de saúde, contudo vamos 

apresentar algumas competências importantes para sua atuação e facilitador do trajeto do usuário 

nas linhas de cuidados. 

A criatividade pode ser entendida como uma competência de gestão, mostrando-se como 

chave para a descoberta de soluções novas para problemas antigos. Exemplos do uso da 

criatividade são reconhecidos quando um profissional costuma ser “fuçador”, pensa e faz 

diferentemente, propõe e testa alternativas de solução, descobre o “pulo-do-gato”, age com ideais. 

De fato, uma competência fundamental para o enfermeiro fazer gestão na atenção básica16. 

Especialistas afirmam que a criatividade é uma das competências mais fáceis de se 

encontrar no comportamento das pessoas nas organizações, sendo mencionada como 

comportamento criativo, ou de fazer melhor o que já vinha sendo feito17.  A para se fazer uma 

gestão de maneira criativa deve-se pautar-se nisto melhorar cada vez mais. 

O termo competência já é conhecido e vem se apresentado sob diversas concepções. Como 

característica do ser humano, competência é conceituada como o conjunto de conhecimentos, 

habilidade e atitudes. Quando relacionada à formação do indivíduo e suas experiências 

profissionais, é definida como um saber agir responsável, reconhecido pelos outros, que abrange 

o saber mobilizar, integrar, transferir os saberes, recursos e habilidades em um determinado 

contexto profissional18. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho nasceu da motivação e inquietude do quer fazer da certo. De ver acontecer a 

resolutividade. Acreditamos que esse seja uma pequena semente para se fazer dá certo. As 

dificuldades encontradas foram que com mudanças de gestão a cada 4 anos perde-se muita 

informação e as pessoas que estão ali na gestão não conhecem ainda muito. Profissionais 

desestimulados descrentes que uma atitude, uma ação faça a diferença. Outra limitação foi a 

bibliografia que discuta e reflita sobre a produção de fluxo análise deles, ainda escassa carecendo 

de outros estudos que possam prosseguir com melhor compreensão. 

 Espera-se com esse trabalho que profissionais, gestão e usuários do sistema falem a 

mesma “língua” e que a linha de cuidado saia do papel e se materializa-se com a soma de ações 

e agentes. E que ainda possa servir de reflexão sobre importância da informação de qualidade 

para que se possa expressar as necessidades ampliadas de saúde para se pensar em integralidade 

e resolutividade na atenção à saúde. 
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