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A consulta ginecológica constitui-se numa atividade que permite ao enfermeiro uma atuação
junto aos usuários considerada independente, com definição de diagnósticos de enfermagem e
elaboração de um plano de cuidados, que permite documentar a prática, ao mesmo tempo em
que favorece a sistematização de informações sobre o estado de saúde dos pacientes
(CATAFESTA, 2015). Neste contexto, torna-se premente respeitar cada mulher diante de suas
singularidades, especificidades e ciclos de vida, assegurando que suas demandas biológicas,
sociais e psicológicas sejam atendidas e resolvidas, respeitando sempre a autonomia das
usuárias frente ao seu processo de saúde e doença. Diante desse contexto, objetiva-se fazer uma
análise da importância de um Manual orientador para a consulta ginecológica de enfermagem.
Primeiramente, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica relacionada ao tema para
fundamentação teórica consistente, sendo realizado em artigos, monografias, teses e revistas
eletrônicas pelo método de dedução qualitativa. O projeto foi dividido em duas etapas. Na
primeira etapa realizou-se um projeto teórico que fora apresentado como requisito avaliativo à
disciplina, contendo todos os processos metodológicos de um projeto de intervenção. Na
segunda realizou-se a confecção de um Manual sobre o tema “Consulta Ginecológica de
Enfermagem”, houve um desdobramento em 4 novas etapas, sendo o processo metodológico
realizado composto de: Etapa 1: leitura minuciosa de todos os 30 artigos encontrados com

relação ao tema e separação dos artigos escolhidos. Etapa 2: avaliação de manuais já existentes
sobre consultas ginecológicas de enfermagem, suas etapas e segurança do paciente. confecção
do POP, nesta etapa pode-se destacar a importância da implementação do protocolo de cirurgia
segura para garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência e estabelecer as
condições nas quais uma cirurgia se torna segura para o paciente. Etapa 3: Confecção do
manual, nesta etapa pode-se destacar a importância de se obter um Manual de consulta
ginecológica de enfermagem em todos as unidades de saúde que façam esse tipo de
procedimento, pois sua implementação é de suma importância não apenas para garantir a
eficácia do procedimento, mas também para garantir a segurança e bem estar da paciente. Etapa
4: Finalização do Manual e entrega para revisão. O Manual apresenta informações básicas
sobre a rotina ginecológica de forma organizada através de fácil leitura com finalidade
informativa, com intuito de conscientizar os profissionais enfermeiros sobre a importância da
realização correta e padronizada dos procedimentos ginecológicos e para conscientização das
mulheres sobre a importância dos exames ginecológicos e a sua correta execução. Desse modo,
apesar de ser uma ação simples em virtude do atual momento vivenciado no mundo
inteiro, o projeto propiciou informações que com certeza irão contribuir com a melhoria da
qualidade da consulta ginecológica de enfermagem. Com base no que foi apresentado, o estudo
abordou a importância de um plano padrão que inclua desde a segurança do paciente na sua
saúde biológica, social, psicológica na busca de melhoria na qualidade da assistência das ações
de enfermagem. O estudo ainda levou a uma reflexão sobre a construção e planejamento das
ações individualizadas de cada cliente. É importante ressaltar que o objetivo do Manual de fato
é esclarecer as dúvidas aos profissionais. Portanto, esse estudo busca proporcionar aos
enfermeiros e profissionais da saúde a oportunidade de buscar conhecimento e qualificação
com o cuidar, em busca de resultados comuns e que possam cooperar e envolver a equipe para
a melhoria da assistência oferecida.
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