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Introdução: A utilização de protocolos na Enfermagem é&#8239;importante,
pois&#8239;contribui para a sistematização dos procedimentos de enfermagem. Neste
projeto propõe-se a implantação de um protocolo através de fluxograma, na unidade
básica de saúde do bairro Amaro Lanari, favorecendo seus colaboradores e os clientes
que utilizam os serviços prestados, com o objetivo de gerar eficiência, agilidade e
elevar o desempenho da equipe no tratamento de lesões no domicílio. Objetivo: O
objetivo da pesquisa é propor a implantação de um protocolo para a assistência de
curativos a serem realizadas em domicilio, colaborando para o desenvolvimento da
Unidade Básica de Saúde do bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano e
estabelecer etapas a serem seguidas. Metodologia: Para construir a metodologia deste
projeto, houve inicialmente um levantamento bibliográfico para fornecer sustentação à
proposta utilizada. Ao prosseguir, executa-se uma pesquisa metodológica do tipo
exploratória, somada aos estudos de caso dos pacientes, entrevista com os profissionais
de Saúde inseridos no sistema e levantamentos de dados da Unidade Básica de Saúde
do Bairro Amaro Lanari. Assim foi possível obter um norte para contextualizar prática
com a teoria. Confirmou-se a necessidade de projetar uma intervenção para o
problema-foco que foi encontrado: A falta de padronização das ações a serem tomadas.
 Resultados: Durante a pesquisa foi observada a necessidade do desenvolvimento do
protocolo, através do fluxograma, para ser possivelmente aplicado na Unidade Básica
de Saúde do bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. O fluxograma  contempla
etapas, desde a inserção do cliente até o fim do seu tratamento, indicando a tratativa a
ser seguida pelo profissional responsável. O público alvo da intervenção são os
profissionais de saúde que gerem a assistência domiciliar. O projeto visa êxito nos
tratamentos em tempo hábil e correto, de forma a satisfazer positivamente o usuário,
gerando economia&#8239;para os serviços&#8239;e evitando desperdício&#8239;de
material. O fluxograma, embora não aplicado e somente projetado, presume o
desenvolvimento da qualidade na assistência prestada pelos colaboradores da Unidade
e imagina-se sanar as expectativas dos usuários. Conclusão: Conclui-se que a possível
aplicabilidade do fluxograma seja primordial para alcançar os objetivos do projeto que
irão favorecer os demais envolvidos de modo a sanar os desafios encontrados, fazendo
com que a Unidade Básica se torne padrão de excelência no tratamento de lesões em
domicilio.
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