
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS REGISTROS DE DADOS DE SAÚDE 

DA MULHER NO MUNICÍPIO DE TAQUARA1 

 

FIGUEREDO, Jonatas Cristiano2 

PERES, Maria Candida Nunes3 

FERREIRA, Gímerson Erick4 

SILVA, Clarissa Bohrer da5 

figuerdojo@gmail.com 

 

Introdução: Registros são documentos preenchidos pelo enfermeiro que respaldam as 

atividades realizadas no cuidado e conferem qualidade à assistência (BARBOSA; TRONCHIN, 

2015). Contudo, embora sejam vistos como uma forma de garantir melhores práticas no serviço, 

mediante princípios éticos e legislativos (MAZIERO et al., 2012), nem sempre são utilizados 

de modo adequado na atenção à saúde, sendo esta uma oportunidade de intervir proativamente, 

com vistas a possibilitar resultados assistenciais eficientes. Objetivos: Relatar a elaboração do 

projeto de intervenção que visa à uniformização dos registros da atenção à saúde da mulher. 

Métodos: A partir da experiência de campo vivenciada no Estágio Curricular na Atenção 

Básica, foi realizado um levantamento dos registros de pré-câncer das unidades de saúde do 

município de Taquara-RS, através de dados dos livros das unidades e do faturamento municipal. 

Quando confrontados, notou-se a discrepância entre os mesmos, identificando-se a necessidade 

de uniformização destes. Assim, têm-se a proposta de desenvolver reuniões estratégicas com 

os enfermeiros das unidades de saúde do município, para construir, coletivamente, uma 

metodologia de uniformização dos registros de pré-câncer, cadastro do SISCAN, testes rápidos 

de gravidez e SISPRENATAL-WEB; que confira maior qualidade aos processos. Será 

programada uma visita pelo estagiário a cada unidade, com o intuito de supervisionar a adesão 

da proposta, esclarecer dúvidas, conhecer as dificuldades de cada unidade e registrar o 

acompanhamento e avaliação das ações realizadas. Será realizada uma reunião final com a 

finalidade de apresentar aos enfermeiros a análise dos dados levantados ao longo da 

intervenção, e verificar sua efetividade, mediante deliberação acerca dos resultados. 

Considerações: A intervenção, mediante uniformização dos registros de atenção à saúde da 

mulher, possibilitará a conscientização dos enfermeiros acerca da importância desta, na medida 

em que facilitará o monitoramento dos relatórios nas unidades de saúde, e possibilitará o 

alcance de maior resolutividade, qualificação e segurança dos resultados assistenciais. 
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