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1. INTRODUÇÃO 
 

O atendimento ao público faz parte da rotina do Ambulatório Escola do 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP Faculdade de 

Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP, sendo fundamental 

que o serviço se empenhe em desenvolver estratégias e ações que visem o 

aprimoramento ao atendimento aos usuários para melhoria dos serviços 

oferecidos. Com o intuito de garantir um ambiente terapêutico de forma segura, 

e sistematizada aos usuários que buscam assistência em atendimento à saúde 

no serviço do Ambulatório de Ginecologia da FAHESP/IESVAP, com isso 

elaborou-se o procedimento operacional padrão (POP). 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) consiste na descrição 

detalhada de todas as etapas para a realização de uma atividade. Este irá 

nortear as ações de saúde de forma sistematizada e uniforme visando uma 

assistência de qualidade, adequada, eficiente e eficaz. 

Com isso, o referido POP, tem como finalidade fornecer informações 

referentes ao atendimento em Ginecologia e Obstetrícia, tais como: escalas, 

horários de atendimento, estabelecer rotinas para a realização da consulta 

ginecológica; acolher de forma humanizada a paciente na realização da consulta 

ginecológica, dentre outros. Dessa forma, parte-se da premissa associado ao 

desenvolvimento de atividades padronizadas que devem ser seguidas 

habitualmente e ser ponto de referência no trabalho diário de toda a equipe que 

a compõe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVO  

 

Os consultórios ginecológicos do Ambulatório Escola têm como 

objetivos: 

 Estabelecer rotinas para a realização da consulta ginecológica;  

 Acolher de forma humanizada a paciente na realização da consulta 

ginecológica 

 Proporcionar um ambiente terapêutico adequado aos usuários que 

buscam assistência em atendimento à saúde; 

 Manter um elevado padrão de qualidade no atendimento aos usuários 

através do planejamento, execução e avaliação do processo de trabalho; 

 Criar oportunidade para que o aluno vivencie as mais diferenciadas 

situações de experiências em todas as ações clínicas de âmbito 

ambulatorial, de modo a desenvolver suas habilidades intelectuais e 

cientificas, sua postura ética e moral e sua capacidade de relacionamento 

interpessoal e interdisciplinar. 

 

 

3. SERVIÇOS OFERTADOS E FUNCIONAMENTO  

 

As pacientes são atendidas pelos discentes de medicina acompanhados 

pelos docentes médicos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia. As 

consultas são agendadas na Unidade Básica de Saúde do bairro ao qual o 

paciente pertence e reguladas pela Secretaria de Saúde do Município de 

Parnaíba- PI. 

Todas as pacientes que tem ou já teve atividade sexual deverão 

submeter-se a exame preventivo periódico, especialmente dos 25 aos 59 anos 

de idade. O exame deve ser feito dez ou vinte dias após a menstruação, pois a 

presença de sangue pode alterar o resultado.  

O exame preventivo do câncer do colo do útero - conhecido 

popularmente como exame de Papanicolau - é indolor, barato e eficaz, podendo 

ser realizado por qualquer profissional da saúde treinado adequadamente, em 

qualquer local do país, sem a necessidade de uma infraestrutura sofisticada. Ele 



 

consiste na coleta de material para exame na parte externa (ectocérvice) e 

interna (endocérvice) do colo do útero. O material coletado é fixado em lâmina 

de vidro, corado pelo método de Papanicolau e, então examinado ao 

microscópio. 

 

4. Procedimento para realização na consulta ginecológica 

 

Objetivos: 

 Estabelecer rotinas para a realização da consulta ginecológica;  

 Acolher de forma humanizada a paciente na realização da consulta 

ginecológica; 

 Orientar a paciente quanto a Data de recebimento do resultado do 

exame citopatológico do colo do útero. 

 

Etapas do Processo: 

Cuidados durante a realização do exame- Discentes e Docentes  

 Higienizar as mãos;  

 Preparar mesa ginecológica com lençol descartável e/ou lençol de tecido; 

 Registrar o atendimento em livro Ata de sala, solicitar o prontuário na 

recepção; 

 Conferir a presença das pacientes e solicitar assinatura; 

 Checar se a paciente trouxe os laudos dos exames solicitados – 

 Realizar o preenchimento da requisição de exame cito patológico de colo 

de útero;  

 Solicitar que a paciente esvazie a bexiga; 

 Fornecer um avental descartável e disponibilizar local reservado para 

troca de roupa; preparar a paciente para o exame, auxiliando-a a 

posicionar-se adequadamente (posição ginecológica);  

 Cobrir a paciente com lençol descartável;  

 Deixar a paciente confortável;  

 Explicar o procedimento a paciente;  

 Auxiliar a paciente a descer da mesa ginecológica;  

 Orientar a paciente sobre o recebimento do resultado do exame;  



 

 Entregar à paciente o cartão de entrega de laudo de exame cito patológico 

 Calçar luvas de procedimentos;  

 Identificar a lâmina com grafite preto, em porção fosca usando as iniciais 

do nome da paciente, data de nascimento (d/m/a), idade, local da 

realização do exame (SI) e número da lâmina. 

 Acondicionar a lâmina na caixa de lâminas com solução fixadora (álcool 

99,9%), imediatamente após a coleta do material; 

 

Cuidados durante a realização do exame- Equipe Ambulatório Escola 

 

 Encaminhar os Laminários com as lâminas e suas respectivas requisições 

de exame cito patológico a SOGIPA (laboratório de citologia); 

 Acondicionar o material contaminado (espéculos, pinça de cheron e cuba 

redonda) em saco plástico, se o material for descartável, descartar em 

sacos leitosos para o recolhimento da Empresa Sterlix. 

 Realizar conferência das requisições, Registros dos livros Ata e 

prontuários, após o atendimento; 

 Organizar o consultório;  

 Solicitar limpeza do consultório ao Serviço Gerais.  

 

 

NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO ESCOLA 

 

 O Ambulatório Escola funcionará das 7:30h às 12h, 13h às 22h, com 

duas horas de intervalo para o almoço, para os seus trabalhadores; 

                Na impossibilidade de comparecer ao serviço o funcionário deverá 

avisar, com antecedência, exceto em casos especiais; 

             Todo o atendimento desta unidade de saúde será norteado pelo 

dispositivo do acolhimento e da interdisciplinaridade; 

             Todo o usuário deverá ser escutado, objetivando a resolubilidade da 

sua necessidade; 

             É vedada a presença de pessoas estranhas no interior dos setores do 

serviço; 



 

             É vedada a utilização de máquinas fotográficas ou qualquer aparelho 

que faça a captura de imagens dos setores, aparelhos e usuários, exceto com 

autorização expressa e antecipada da administração do Ambulatório Escola; 

            Todo atendimento aos usuários deverá ser respeitada a individualidade, 

bem como a sua privacidade; 

            Registrar em livro ata as ocorrências do respectivo Ambulatório; 

            Zelar pelo patrimônio da instituição; 

            Os alunos devem manter-se uniformizados de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Faculdade (Jaleco, sapatos fechados, crachás, etc.); 

            Manter bom relacionamento interpessoal com toda a equipe do 

Ambulatório Escola; 

 

5. UTILIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO  

 

 Normas de Segurança nos Consultórios do Ambulatório Escola 

 O Ambulatório é um lugar de trabalho sério. Trabalhe com atenção; 

 Usar avental branco de algodão com manga longa, sempre fechado; 

 Só será permitida a entrada no Ambulatório de funcionários, supervisores, 

professores e alunos devidamente uniformizados e com roupas 

adequadas, inclusive sapatos fechados e jaleco branco de algodão 

manga longa e mantê-lo sempre fechado; 

 Manter os cabelos compridos preso durante o atendimento; 

 Usar óculos e luvas de procedimento sempre que necessário; 

 Não é permitido usar boné no Ambulatório Escola; 

 Não pode fotografar dentro do Ambulatório; 

 Não fumar, comer ou beber (inclusive garrafinhas de água) nos 

consultórios do ambulatório; 

 Conversar somente com o necessário; 

 Colocar os materiais e objetos pessoais nos escaninhos; 

 Em caso de acidente avisar imediatamente ao professor/ preceptor e o 

técnico administrativo responsável pelo turno; 

 Deixe o consultório do jeito que você o encontrou; 

 Qualquer dúvida converse com os responsáveis pelo ambulatório; 
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