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As Mudanças da Gestão dos Sistemas 
de Serviços de Saúde no Século XXI 

•Da atenção centrada nas condições agudas para a atenção 

das condições crônicas: mudança de modelo de atenção à 

saúde 

•Do sistema fragmentado para o sistema integrado de 

saúde: mudança na organização do sistema de saúde 

•Da gestão dos recursos para a gestão dos fins: mudança 

no modelo de gestão 

 Fonte: Mendes (2009), Drucker (1995) 



Modelo de atenção 

à Saúde 

Modelo de organização do 

Sistema de Saúde 

Modelo de gestão do  

Sistema de Saúde 

Agregar valor ao cidadão 

Mudança de Modelos  



Condições  Agudas e  

Crônicas 

Redes de Atenção  

à Saúde 

Gestão da  

Clínica 

Cidadão vivendo  
mais e melhor  

Proposta de Mudança 



A Situação de Saúde no Brasil 

•A situação demográfica 

•A mortalidade 

•A morbidade 

•Os fatores de risco 

•A tripla carga das doe(2009) 

 

 



YLL 
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Mudança no Modelo de Gestão 

•Gestão empírica: decisões baseiam-se nos 

valores pessoais e nos recursos existentes 

•Gestão baseada em evidência: fundamenta-se 

nas evidências científicas, em avaliações 

econômicas e tecnológicas em saúde  

(Mendes, 2003)  



Há convergência nos sistemas de serviços de 

saúde de países desenvolvidos na apropriação 

da gestão baseada em evidência nos 

processos decisórios e na formulação das 

políticas de saúde, pelo impacto direto sobre 

custos, qualidade e resultados da atenção 

Mendes, 2003) 

Mudança no Modelo de Gestão 



A Gestão da Clínica 

A grande inovação na gestão do sistema de saúde 

dá-se através da gestão da clínica que tem como 

objetivo assegurar padrões clínicos ótimos e, 

consequentemente, melhorar a qualidade das 

práticas clínicas  

(Department of Health, 2002) 

 



Por Que a Gestão da Clínica? 

•A Singularidade Organizacional: 

•A organização profissional da saúde 

•A Singularidade Econômica: 

•A indução da demanda pela oferta 

•As Leis e Princípios dos Sistemas de Saúde: 

                                                         
• Fonte: Mendes (2002) 

 



Por Que a Gestão da Clínica? 

•A As Leis e Princípios dos Sistemas de Saúde: 

•A Lei de Wildavsky 

•O princípio da variabilidade na prestação dos 
serviços de saúde 

•A Lei de Roemer 

•A lei da caneta do médico 

•A lei da concentração da severidade e dos 
gastos com as doenças                                                              

• Fonte: Mendes (2002) 

 



A Gestão da Clínica 

Conjunto de instrumentos tecnológicos que 

permite integrar verticalmente os diversos pontos 

de atenção à saúde para conformar uma rede de 

atenção à saúde, capaz de prestar a atenção no 

lugar certo, no tempo certo, com o custo certo 

e com qualidade (Mendes, 2002) 



Instrumentos de 

Normalização: 

Conceito 

São recomendações preparadas, 

de forma sistemática, com o 

propósito de influenciar 

decisões dos profissionais de 

saúde e dos usuários a respeito 

da atenção apropriada, em 

circunstâncias clínicas específicas 

(MENDES, 2002b; INSTITUTE of MEDICINE, 1990) 

 



•Função gerencial 

•Função educacional 

•Função 

comunicacional 

•Função legal 

(Robson, Steinner, 1998; Hurwitz, 1999; 

Mendes 2007) 

 

Instrumentos de 

Normalização: 

Funções 



Linhas-guia Protocolos Clínicos Proced. Operacionais 

Padrâo - POP 

Normalizam todo 

o processo de 

atenção, em todos 

os pontos de 

atenção, 

obedecendo a 

ação 

coordenadora da 

atenção primária 

à saúde  

Normalizam o padrão de 

atendimento à 

determinada patologia 

ou condição, 

discriminando as ações 

de prevenção, 

diagnóstico, 

cura/cuidado ou 

reabilitação em um 

determinado ponto de 

atenção  

Normalizam a 

execução das 

tarefas prioritárias 

(rotina diária), para 

garantir o resultado 

final desejado 
 

(Mendes, 2007; Falconi, 2009) 



Linhas-guia 

Objetivo: normalizar todo o processo 

desde ações de prevenção primária, 

secundária e terciária, e por todos 

os pontos de atenção à saúde de 

uma rede de atenção à saúde, 

envolvendo a atenção primária, 

secundária e terciária à saúde  

(Mendes, 2007) 

 



Linhas-guia 

É instrumento para o desenho da rede 

de atenção à saúde por ordenar os 

fluxos dos usuários ao longo de todos os 

pontos de atenção da rede de atenção à 

saúde e de estabelecer as intervenções 

em cada qual, nos aspectos 

promocionais, preventivos, curativos, 

reabilitadores e paliativos. (Mendes, 2007) 



 Os Protocolos Clínicos  



Protocolos 
Clínicos: 
Objetivos 

•Fornecer elementos de apoio à decisão 

e ao manejo clínico 

•Orientar quanto à organização do 

processo de trabalho 

•Definir competências e 

responsabilidades dos serviços, das 

equipes e dos profissionais 

•Melhorar a qualidade do atendimento, 

eficiência e efetividade clínica  



Protocolos 
Clínicos: 
Princípios 

•Ser flexível 
•Servir de base para decisão dos 
profissionais e dos cidadão 

•Ser instrumento de aprendizagem 
profissional, de educação em saúde 
para o cidadão 

•Ser um instrumento de comunicação 
equipe de saúde/cidadão 

•Primar pela ética e pela preservação 
da relação profissional/cidadão 



A instituição responsável pela 
elaboração do protocolo deve: 

•garantir os recursos 
necessários para a sua 
construção, distribuição, 
implementação e revisão 
periódica 

Protocolos 
Clínicos: 
Metodologia 



 

•A construção deve ser 
responsabilidade da 
equipe multiprofissional 

•Participação dos diversos 
setores envolvidos no 
processo de trabalho 

•Colaboração de 
representantes de 
entidades formadoras, de 
classe, de grupos 
profissionais, entre outros 

Protocolos 
Clínicos: 
Metodologia 



Deve: 

•Estabelecer claramente os 
objetivos, os critérios 
metodológicos 

• Identificar os potenciais 
utilizadores finais 

•Citar a evidência sobre a qual 
se baseiam as conclusões, a 
respectiva data e a força das 
recomendações 

Protocolos 
Clínicos: 
Metodologia 



Validação: 

•A validação interna: 
profissionais utilizadores finais 

•A validação externa: realizada 
por experts, entidades e 
conselhos de classe, 
instituição formadora, entre 
outros 

Protocolos 
Clínicos: 
Metodologia 



    “Nesse mundo de transformações e 

turbulências crescentes, as pessoas 

precisam de ajuda para aprender e 

inovar. As organizações também.  

Não basta apenas fazer o que sempre 

foi feito. É preciso fazer o que nunca 

foi feito antes.”                                                            

 

Fonte: Chiavenato (2002) 

 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 
Shimazaki; Mafra 



Etapas para Elaboração do Protocolo 
1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 
Shimazaki; Mafra 



1. Escolha da condição ou patologia 

•Relevância para: 
•População 
•Rede de atenção à saúde 

•Determinada por: 
•Magnitude 
•Custo 
• Importância para o usuário 
•Prioridade institucional  
•Políticas  Shimazaki; Mafra 

Trauma 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 

Shimazaki; Mafra 



2. Definição da Equipe Multiprofissional 
• Gestores 

• Diretor técnico 
• Diretor Clínico 

• Profissionais 
• Médicos 
• Enfermeiros 
• Fisioterapia 
• Assistente Social 
• Outros setores da assistência 

 
Shimazaki; Mafra 

•Área de apoio 
•Laboratório 
•Imagem 
•Farmácia 
•Nutrição 

•Área logística 
•Regulação 
•Tecnologia da Informação 
•Comissões 
•Academia 
•Associações de usuários 

 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 

Shimazaki; Mafra 



3. Análise Situacional  

• Fluxo do usuário acometido da condição ou patologia: 
• Todos os setores do hospital 
• Profissionais responsáveis 
• Problemas levantados 

Shimazaki; Mafra 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 

Shimazaki; Mafra 



4. Levantamento das Evidências  

• Apoio das universidades 
• Revisões sistemáticas da literatura 
• Metanálises 
• Outras evidências 

Shimazaki; Mafra 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 

Shimazaki; Mafra 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

• Conteúdo a ser disponibilizado para os profissionais 
• Recomendações 
• Algorítmos 
• Fluxogramas  

Shimazaki; Mafra 



Roteiro para Construção do Protocolo 
Clínico 

1. Estutura do protocolo 

 

2. Recomendações clínicas 

 

3. Coordenação da atenção  

 

4. Participação do indivíduo e da família na gestão do cuidado 

Shimazaki; Mafra 



Roteiro de Construção do  
Protocolo Clínico 

1. Estutura do protocolo 
a. Formato 
• Por especialidade 

clínica 
• Por doença/patologia 
• Ciclo de vida 
• Condição 

b. Utilizadores potenciais 
 

 

c. Fundamentos 
• Metodologia 
• Níveis de evidência 
• Grau de recomendação 
• Entidades participantes 

da validação 
• Forma de validação 

Shimazaki; Mafra 



Roteiro de Construção do Protocolo Clínico 

2. Recomendações clínicas 
a.  População alvo do protocolo 
b. Grupo de risco 
 

  

Shimazaki; Mafra 



Roteiro de Construção do Protocolo Clínico 

2. Recomendações clínicas 
a. Patologias, agravos ou condições 
• História clínica e exame físico 
• Métodos de apoio diagnóstico e diagnóstico 
• Estratificação de risco 
• Plano de cuidado 
• Medidas de prevenção 
• Medidas de reabilitação 
• Tratamento não medicamentoso e medicamentoso 
• Critérios clínicos e requisitos para transferência ou alta 

b. Algoritmos de apoio à decisão 

  

Shimazaki; Mafra 



Roteiro de Construção do Protocolo Clínico 

3. Coordenação da atenção 
a. Competência dos setores 
b. Responsabilidade e atribuições das equipes e profissionais 

Organização do processo de trabalho:  
• Processos 
• Rotinas 
• Ffluxos setoriais 

c. O sistema de informação gerencial  
• Prontuário 
• Registros obrigatórios 
• Indicadores para monitoramento e avaliação  

 

Shimazaki; Mafra 



Roteiro de Construção do Protocolo Clínico 

4. Participação do indivíduo e da família na gestão do cuidado 
a. Consentimento informado para procedimentos, terapias 
b. Participação da família:  
• Na internação (critérios e condições para o acompanhante) 
• Nos cuidados após a alta hospitalar (orientação para o cuidador) 
• Nas medidas de prevenção 

c. Orientações para o indivíduo 
d. Preenchimento de registros importante: 
•  Cartão da Gestante, Cartão da Criança 
• Declaração de Nascidos Vivos – DNV 
• Cartão do hipertenso/diabético 

Shimazaki; Mafra 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

Protocolos Clínicos 

Tema: Data: __/__/____ 

Responsáveis: Revisão: __/__/____ 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

Revisão nº:  Data: __/__/____ Nº página:  

Elaboração Autores 

Verificação Hospitais  e SES 

Aprovação/validação Entidades 



Classificação da Recomendação - GRADE 

21/03/10 

• A recomendação para executar ou não executar 

uma intervenção deve ser baseada numa 

avaliação entre benefícios de um lado e riscos, 

burden e custo do outro. Se os benefícios são 

maiores que os riscos e burden, o especialista irá 

recomendar ao clínicoexecute o tratamento em 

determinado. A dúvida associada à avaliação 

entre risco e burden e benefício vai determiner a 
força da recomendação. 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

SIGLAS 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CONFLITOS DE INTERESSE 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

...  

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / OBJETIVOS OPERACIONAIS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

PESSOAS / MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

POTENCIAIS UTILIZADORES 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

O GRUPO DE RISCO 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CONCEITO 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

ETIOLOGIA 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

INCIDÊNCIA 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PRIORIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shimazaki; Mafra 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PRIORIDADE - FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

EXAMES COMPLEMENTARES 

EXAME VALOR NORMAL INDICAÇÃO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

DIAGNÓSTICO - FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CRITÉRIOS DE GRAVIDADE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

TRATAMENTO / ATIVIDADES ESSENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

TRATAMENTO / ATIVIDADES ESSENCIAIS - FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

ALTERNATIVAS EM CASO DE DESVIOS / AÇÕES NECESSÁRIAS 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CRITÉRIOS DE ALTA 

1. 

2. 

3. 

4. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

PRESCRIÇÃO / CUIDADOS NA ALTA 

1. 

2. 

3. 

4. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

PLANO DE CUIDADOS – O SEGUIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

... 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS, RESPONSABILIDADES 

Profissional Competências e responsabilidades 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

... 



Shimazaki; Mafra 

PROCESSOS DE TRABALHO / FLUXOS ASSISTENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

INDICADORES 

1. 

2. 

3. 



5. Formalização da Diretriz Clínica 

Shimazaki; Mafra 

CUSTOS Valor R$ 

Por  dia Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

... 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

Shimazaki; Mafra 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional 
responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 



6. Validação  

Shimazaki; Mafra 

•Interna  
•Consenso dentro do serviço de 
saúde incluindo os utilizadores 
finais 
•Assinatura de termo de 
concordância ou discordância 
pelos utilizadores finais 
•Realização de um projeto piloto 
dentro do serviço 
•Validação cruzada entre os 
grupos de hospitais 

•Externa  
•Manifestação explícita das 
entidades representativas 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

Shimazaki; Mafra 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional 
responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 



8. Avaliação - AGREE 

Shimazaki; Mafra 

1. O PROPÓSITO DO PROTOCOLO 

Item de verificação Pontuação Comentário 

4 3 2 1 

     Todos os objetivos estão descritos com 

clareza no protocolo 

As recomendações clínicas contidas no 

protocolo estão descritas com clareza 

A população-alvo está definida com clareza 

TOTAL 

* Pontuação: 4 = forte concordância; 3 = média concordância; 2 = baixa concordância; 

1 = forte discordância 



8. Avaliação - AGREE 

Shimazaki; Mafra 

2. A ADESÃO AO PROTOCOLO 

ITEM DE VERIFICAÇÃO 4 3 2 1 Comentário 

Foi desenvolvido por grupo 

multiprofissional, com representação 

das diversas categorias profissionais 

de relevância que o utilizarão. 

As necessidades dos usuários 

estão contempladas. 

O protocolo contém claramente as 

atribuições e/ou responsabilidades 

dos profissionais para os quais se 

destinam 

 O protocolo foi validado pelos 

profissionais a quem se destina 



Shimazaki; Mafra 

3. O RIGOR CIENTÍFICO 

ITEM DE VERIFICAÇÃO Pontuação Comentário 

4 3 2 1 

As evidências clínicas foram utilizadas na 

construção. 

As evidências clínicas estão claramente 

descritas. 

Os benefícios para a saúde, os riscos, efeitos 

adversos foram considerados na formulação das 

recomendações clínicas 

 O protocolo foi validado por entidades de 

classe, sociedades científicas, universidades, 

entre outros, antes de sua publicação 

O protocolo é atualizado sistematicamente e 

periodicamente 



8. Avaliação - AGREE 

Shimazaki; Mafra 

4. A CLAREZA NA APRESENTAÇÃO 

ITEM DE VERIFICAÇÃO Pontuação* Comentário 

4 3 2 1 

    As recomendações são específicas e 

claras 

 As recomendações chaves são 

facilmente identificadas no protocolo 

O protocolo contém os algoritmos para 

sua aplicação 

TOTAL 

* Pontuação: 4 = forte concordância; 3 = média concordância; 2 = 

baixa concordância; 1 = forte discordância 



8. Avaliação - AGREE 

Shimazaki; Mafra 

5. A COORDENAÇÃO 

ITEM DE VERIFICAÇÃO Pontuação Comentário 

4 3 2 1 

      O protocolo está em consonância com as 

diretrizes da Instituição 

 O protocolo contém os resultados esperados, 

os indicadores e parâmetros para o 

planejamento e monitoramento das ações 

TOTAL 

* Pontuação: 4 = forte concordância; 3 = média concordância; 2 = baixa 

concordância; 1 = forte discordância 



Etapas para Elaboração do Protocolo 

Shimazaki; Mafra 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 



9. Publicação  

Shimazaki; Mafra 

• Em papel 

• Eletrônica  



Etapas para Elaboração do Protocolo 

Shimazaki; Mafra 

1. Escolha da condição ou patologia 

2. Definição da equipe multiprofissional responsável 

3. Análise situacional da condição ou patologia 

4. Busca das evidências na literatura 

5. Formalização do documento 

6. Validação interna e externa 

7. Avaliação 

8. Publicação 

9. Revisão periódica 

 



9. Revisão Periódica 

Shimazaki; Mafra 

• Cada um a dois anos 



Plano de Trabalho 

Shimazaki; Mafra 

Objetivo  
(o que?) 

Ação 
(cmom?) 

Responsável 
(quem?) 

Recurso 
(quanto?) 

Prazo 
(quando?) 



Obrigada! 
Shimazaki, Mafra, Matos 

Shimazaki; Mafra 



Adriana de Azevedo Mafra 

adrianaamafra@yahoo.com.br   
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Introdução   

• A comunicação entre os analistas de sistemas e os 
grupos com os quais eles trabalham se tornou muito 
mais eficaz com a adesão de técnicas padronizadas 
para preparação de fluxogramas das informações 
processadas pelos sistemas e dos procedimentos. 

» IBM, Data Processing Techniques, Flowcharting Techniques, 
GC20-8152-1 





Introdução   

• Tornou-se necessário criar uma forma de 
representação que ordenasse o fluxo de informações 

• O fluxograma é constituído por 
– Informações e  

– A sequência de procedimentos a serem executados 
baseados nestas informações 

• Os simbolos dos fluxogramas são usados para mostrar 
não só as operações, mas a sequência delas 



Introdução   

• A uniformidade dos significados destes símbolos deve 
contemplar a International Organization for 
Standardization (ISO) Recommendation on Flowchart 
Symbols for Information Processing 



O que são fluxogramas?   

• São representações geométricas de eventos ou 
passos ou atividades específicas de um processo 

» Mark A. Fryman (2001) Quality and Process Improvement.  

• Usados por muitos anos nos departamentos de 
engenharia industrial da década de 1930 

• Uso extensivo por programadores de computação 
para mapear a lógica de seus vários programas nos 
anos 1960 

 



Definição   
• Fluxograma é um tipo de diagrama que representa 

um algorítmo ou processo 
– Diagrama é uma representação geométrica bidimensional 

de uma informação 
– Algorítmo é um método de resolver problemas usando 

uma sequência finita de instruções 
– Processo é conseguir algo através de uma sequência de 

procedimentos previamente definidos e geralmente 
rotineiros para converter alguma coisa em outra coisa 

• Demonstra os eventos na forma de figuras gráficas 
de vários tipos, conectadas e ordenadas por setas  



Definição   

• Fornece a sequência de eventos para a solução de um 
determinado problema.  
– As figuras representam as informações 

– As setas mostram os fluxos e a direção dos fluxos das 
informações 

• São usados para analisar, conceber, documentar ou 
gerenciar um processo ou um programa 



Para que servem os fluxogramas? 

• Identificar dados de entrada e dados de saída do processo 

• Fornecer um formato comum de compreensão do 
processo 

• Fornecer uma representação visual de uma sequência de 
eventos 

• Destacar possíveis vias indiretas que possam existir 

• Dar uma idéia de onde possam estar possíveis gargalos 



Para que servem os fluxogramas? 

• Mostrar quais controles estão sendo feitos 

• Mapear a lógica do processo 

• Identificar as limitações do processo 

• Fornecer mecanismos para descobrir problemas que 
possam afetar o processo 

• Ajudar na detecção de possíveis enganos e má 
comunicação em relação ao processo 

• Mostrar onde coletar informações em situações 
específicas  



Tipos de Fluxogramas 

• Fluxograma de sistemas 

• Fluxograma de produtos 

• Fluxograma de processos 

• Fluxogramas de decisão 

• Fluxogramas lógicos 

 



Símbolos 

• Processo 

• Dados 

• Referência 

• Terminador 

• Decisão 

• Seta 

• Processo predefinido 

 

 

 



Símbolos - PROCESSO  

•Qualquer função de 
processo 

•Operação definida 
causando mudanças em 
valores, formas ou 
alocação de informação 

•Passo único, atividade, 
etapa do processo 

•Verbo no infinitivo 

•Representado por 
retângulo 



Símbolos – DADOS (INPUT/OUTPUT)   

•Função de entrada e saída (i/o) 

•Informações disponíveis para o 
processo (entrada - input) 

•Registro de informações 
processadas (saída - output) 

•Dados 

•Representados por 
paralelepípedos 



Símbolos – REFERÊNCIA  
•CONECTOR – sair de uma parte ou entrar 
em outra parte do fluxograma 

–Associa um processo a outro na mesma 
página 

–Referência na página 

 

•CONECTOR FORA DA PÁGINA – para entrar 
ou sair de uma página 

–Adiciona uma página e um vínculo a 
esta página para associar processos de 
uma página para outra 

 



Símbolos - TERMINADOR    

•Início e fim de processo: 
–Limites do processo 

–Significa que o processo está: 
•Começando 

•Acabando 

•Ou ser a saída de uma subrotina 
fechada 

•Formas: 
–Círculo 

–Elipse 

–Retângulo arredondado 



Símbolos - SETA   

•Começa em um símbolo 
e termina em outro 

•Indica  a sequência dos 
procedimentos ou a 
direção do fluxo das 
informações 

 



Símbolos - DECISÃO   

•Ponto de decisão ou condição 
–Para definir qual seguir dentre 
um número de vias alternativas 
–Representado por losango 
–Possui uma pergunta de SIM ou 
NÃO ou um texto de VERDADEIRO 
ou FALSO 
–Único que possui duas setas 
saindo dele 

•Geralmente uma saindo de baixo, 
outra do lado direito 
•Uma corresponde a SIM ou 
VERDADE, outra a NÃO ou FALSO 



Símbolos – PROCESSO PREDEFINIDO   

•Processo nomeado, como 
subrotina ou módulo 

•Uma ou mais etapas da operação 
ou do programa especificadas em 
uma subrotina ou outra parte do 
programa 



Emi e o Café   
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Protocolo  
de 
 Manchester 
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