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Introdução: Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, a atenção a pessoas com transtornos mentais 

possui como objetivo o pleno exercício de sua cidadania, e não somente o controle da sintomatologia 

(BRASIL, 2013). Visualiza-se a necessidade de organizar e operacionalizar as ações do Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS-AD), contemplando as dificuldades do trabalho em rede de 

saúde mental do município de Taquara (RS). Para isso, pretende-se construir fluxogramas que se constitui 

como um instrumento concebido como facilitador e preliminar à consecução de intervenções planejadas 

em práticas de assistência (CARRARA, 2013; BRASIL, 2013). Objetivo: Relatar a construção do projeto 

de intervenção que visa elaborar um protocolo de organização de rotinas e fluxos gerais e específicos da 

enfermagem no cuidado à saúde no CAPS-AD. Método: A partir da experiência vivenciada no Estágio 

Curricular na Atenção Básica do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara, pretende-

se elaborar um fluxograma para delineamento da organização e operacionalização do funcionamento do 

serviço desde a entrada dos usuários, bem como o trabalho em rede. A intervenção ocorrerá no período de 

maio a junho de 2017, inicialmente se recorrerá à fundamentação em protocolos ministeriais e literatura 

científica que permitam compreender a rotina de atendimento neste serviço. A partir disso, serão 

sintetizadas algumas rotinas (objetivo, responsabilidade, descrição) e elaborados fluxos específicos 

conforme as demandas e realidade do serviço. Será construído um instrumento de observação visando 

comparar o recomendado na literatura com o que de fato acontece no serviço, para investigar a 

aplicabilidade nesta realidade. Considerações: Observam-se fragilidades na sistematização do atendimento 

no CAPS-AD em Taquara, sinalizando a necessidade de investimentos na gestão da prática clínica, de modo 

a contribuir com a efetividade da assistência, mediante alinhamento das ações e articulações da equipe 

multiprofissional no alcance de maior resolutividade e qualificação assistencial.  

Descritores: Gerenciamento da Prática Profissional; Saúde Mental; Enfermagem. 
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