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Resumo: O Processo de Enfermagem se constitui como uma ferramenta 

utilizada por profissionais de enfermagem, que tem como objetivo organizar o 

cuidado prestado ao cliente. A partir da utilização desse instrumento é possível 

identificar as necessidades que estão afetadas e realizar intervenções 

adequadas, melhorando desse modo a qualidade da assistência. Além disso, 

permite que os dados coletados durante esse processo, possam ser utilizados 

para outras ferramentas como o Genograma e o Ecomapa. Objetiva-se relatar 

a experiência vivenciada durante a implementação do Processo de 

Enfermagem em uma família usuária de uma Unidade Básica de Saúde – UBS 

do município de Crato - CE. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência que foi realizado durante as práticas da disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado na Atenção Básica do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA, de março a maio de 

2019. A família assistida era constituída por três pessoas e a escolha da 

mesma foi realizada por intermédio de uma Agente Comunitária de Saúde da 

área. Após o consentimento da família para o acompanhamento, foi realizado a 

coleta de dados no domicílio. Inicialmente, aplicou-se um roteiro com perguntas 

pré-estabelecidas com intuito de conhecer a família. Em seguida foi coletado 

dados relacionados ao exame físico, tais como: verificação da pressão arterial; 

frequência cardíaca; altura; peso; índice de massa corporal; entre outros. Após 

conhecer cada membro da família e suas relações entre si e com o meio, 

ocorreu a organização dos dados por meio das ferramentas Genograma e 

Ecomapa. Traçou-se então diagnósticos de enfermagem e as intervenções 

foram implementadas e posteriormente avaliadas junto com a família. A 

implementação do Processo de Enfermagem proporcionou um olhar de forma 

integral para pessoa, não só como ser individual, mas também coletivo, suas 

relações familiares e comunitárias e a forma como estas relações podem afetar 

de forma positiva ou negativa sua vida e estado de saúde, a partir dessa visão, 
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é possível traçar estratégias condizentes com a realidade de cada um. Conclui-

se portanto que, o desenvolvimento do presente estudo contribuiu para uma 

melhor percepção sobre a importância da assistência de enfermagem, uma vez 

que o planejamento permite priorizar as necessidades, realizar prescrição dos 

cuidados e avaliação dos resultados, além de permitir o desenvolvimento de 

habilidades e competências por parte dos acadêmicos.  
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