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Introdução: No contexto atual do desenvolvimento de tecnologias de cuidado e avanços na gestão da 

prática clínica, os serviços de saúde, para garantir a integralidade da assistência, fazem uso de estratégias e 

ferramentas para organizar o processo de trabalho, como o uso de fluxograma, que possibilita a 

identificação dos “nós-críticos” do seu funcionamento . No âmbito da saúde da mulher, a organização dos 

processos de trabalho proporciona um atendimento voltado às necessidades da usuária, com a oferta de uma 

assistência humanizada e integral, se contrapondo a uma atenção limitada como no caso de uma consulta 

ginecológica que enfatiza a observação da genitália e a coleta do citopatológico.  Objetivo: Relatar a 

construção do projeto de intervenção que visa elaborar fluxos e rotinas em Consulta de Enfermagem 

ginecológica na atenção básica de Taquara.  Método: Trata-se de um relato de experiência a partir de 

vivências durante o Estágio Curricular na Atenção Básica do Curso de Enfermagem da Faculdades 

Integradas de Taquara, no qual evidenciou-se a necessidade de sistematização do atendimento à saúde da 

mulher. Propõe-se a realização de uma intervenção com o desenvolvimento de um fluxograma para a saúde 

da mulher, com ênfase na Consulta de Enfermagem ginecológica, que será organizado por meio de um 

referencial teórico-bibliográfico que, quando comparado ao que de fato acontece no serviço, servirá para a 

constituição de estratégias para a aplicabilidade das ações preconizadas nesta realidade. Considerações: 

Espera-se contribuir para a cultura organizacional e gestão de prática clínica dos Enfermeiros com o intuito 

de promover um atendimento qualificado nos serviços de atenção básica no âmbito de saúde da mulher, 

com uma sistematização da assistência e direcionamento de condutas em concordância com o Ministério 

da Saúde, garantindo um atendimento de qualidade e resolutivo as usuárias. 

Descritores: Enfermagem, Saúde da mulher, Gerenciamento da Prática Profissional.  
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