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Introdução: O processo de trabalho, vivenciados nos serviços de saúde, são focos de atenção 

especial para os processos de gestão da mudança. Uns dos pontos mais evidenciados são os 

que expressam o dia-a-dia dos serviços e, que devem ser observados como alvos estratégicos 

para operações, que podem disparar potencializações vitais, na direção de novos processos de 

produção de saúde[1]. A construção desses instrumentos é um processo importante na 

organização dos serviços de saúde e trata-se de um planejamento operacional, utilizando de 

fluxograma, listas de verificação (check-list) e protocolos para dinamização na gestão do 

cuidado[2]. O fluxograma é uma ferramenta de análise do processo de trabalho que permite à 

equipe de saúde identificar um fluxo para realização dos processos, as contradições que 

permeiam as relações de trabalho e explicitar o cotidiano dos serviços, desse modo, tem o 

objetivo de coletivização do processo de gestão do trabalho cotidiano e traduzi-lo para um 

formato que seja visível e partilhável por todos[3]. Objetivos: Relatar a experiência 

vivenciada por acadêmicos de enfermagem na construção de protocolo e fluxograma para um 

hospital universitário. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência realizado no mês de setembro do ano de 2019, vivenciado a partir de 

atividade curricular no curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

associado ao projeto de extensão “Gestão de serviços na rede de atenção a pessoa com 

deficiência: práticas integradas de ensino e extensão” realizado no Hospital Universitário 

Bettina Ferro de Souza na cidade de Belém do Pará. O desenvolvimento da construção dos 

produtos deu-se em 4 etapas: A primeira etapa foi configurada pelo acompanhamento do 

fluxo de atendimento da aplicação da toxina botulínica em pacientes com espasticidade de 

forma interventiva, neste momento, os alunos entrevistaram profissionais (Enfermeiro, 

Médico e Farmacêutico) que trabalhavam diretamente com pacientes que faziam o tratamento 

para a espasticidade muscular com toxina botulínica, para entender como funcionavam os 

critérios de admissão e continuidade no tratamento; a segunda etapa tratava-se da verificação 

das documentações necessários para todo o processo e os sistemas de regulação do paciente, 

além disso, verificava-se também se o paciente encaixava-se nos critérios de inclusão no 

tratamento, tais como CID condizente com a necessidade do tratamento com a toxina 

botulínica, avaliação do comprometimento osteomioaticular através da aplicação da escala de 

Ashworth que demonstra o grau de comprometimento funcional, dor ou risco de 

deformidades, e inserção obrigatória em algum programa de reabilitação com serviços de 

fisioterapia ou terapia ocupacional que garantisse o seguimento, monitorização e adesão ao 

tratamento, nessa etapa o paciente é excluído do processo de tratamento se apresentar ao 

menos uma das seguintes características: hipersensibilidade de um ou mais componentes da 

toxina botulínica, tiver perda definitiva da mobilidade articular possuir doenças de caráter 

neurológico junto a musculares, desenvolver anticorpos contra a toxina botulínica, 

desenvolver alguma infecção no local da aplicação, estar em tratamento com antibióticos 

aminoglicosídeos ou espectinomicina, possuir impossibilidades de acompanhamento e 
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manutenção dos cuidados médico requeridos para o tratamento e, em caso de mulheres, estar 

grávida ou amamentando; a terceira etapa referia-se a avaliação de protocolos já existentes 

nos sistemas de informação do SUS, sendo eles disponibilizados pelos profissionais ou 

resultados de buscas pelos próprios acadêmicos, e sua inter-relação com as etapas anteriores, 

todos eles servindo de escopo teórico necessário para a construção do produto proposto; e por 

fim, a última etapa trata-se da construção propriamente dita do protocolo e fluxograma de 

atendimento, realizado através de uma oficina de construção embasada no teórico-vivencial, 

onde os acadêmicos fizeram a junção de todo o fluxo, com instruções, documentos e 

encaminhamentos necessários para adesão a este tipo de tratamento. Resultados: Na 

verificação da primeira e segunda etapa foi possível analisar ausência de protocolos escritos 

sobre o processo e procedimentos realizados, assim como, não foi verificado um projeto 

terapêutico singular, a existência de um profissional de referência para o paciente, 

acolhimento institucional e comunicação efetiva entre profissionais em si e com o próprio 

usuário, acarretando em diversos momentos de não fluidez do serviço. Na 3º etapa foi 

verificado alguns déficits no próprio sistema de informação, mas que não causavam 

transtornos ao processo. Quanto a finalização da 4º etapa, a tecnologia de administração 

produzida, consta de um fluxograma e seus anexos: critérios de inclusão e exclusão, 

documentos necessários, laudo e prescrição médica, laudo de solicitação, avaliação e 

autorização de medicamento e termo de consentimento. Tornou-se evidente que o fluxograma 

se tornará um instrumento disparador de reflexões no processo vivenciado, além disso, poderá 

se tornar um instrumento de avaliação de erros, mostrando em qual etapa o serviço não está 

funcionando de maneira adequada, bem como facilitará a implantação de mudanças que 

venham sanar as necessidades diagnosticadas. No mais, elenca a relevância deste instrumento 

como necessário para todos os estabelecimentos de saúde, evidenciado pela otimização de 

tempo, recursos e melhor gestão do serviço oferecido. Conclusão: A integração ensino-

serviço tornou possível a realização de práticas de atividade curricular com intervenção e o 

acolhimento de toda a equipe do serviço para explicação aos acadêmicos de todo processo. 

Desse modo, a atividade ocorreu de forma integrada, de modo que as trocas potencializam o 

aprendizado coletivo e a construção compartilhada do instrumento. Tornando-se assim, uma 

experiência extremamente valiosa para todos. Assim como, foi notório a verificação da 

importância da construção de ferramentas como está e a demonstração de sua vital 

importância, a fim de melhorar e otimizar a gestão e o acesso aos serviços de saúde, pois a 

população usuária não fica dependente de profissionais para obter diversas informações. 

Sendo assim, é essencial a realização de práticas disciplinares com esta que permitam a 

visualização e vivência da produção de instrumentos para organização dos serviços de saúde. 

Descritores: Fluxo de trabalho, Técnicas de planejamento, Gestão em saúde. 
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