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INTRODUÇÃO

O processo de enfermagem é a sistematização
das ações que devem ser colocadas em prática
para que sejam solucionados e/ou amenizados
os problemas dos pacientes. É uma forma,
também, de estreitar o relacionamento entre
enfermeiro e paciente.

DESENVOLVIMENTO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que o processo de enfermagem,é
efetivo e eficaz pois auxilia no levantamento dos
problemas do paciente,a melhor forma de
solucioná-los e de acompanhá-los durante todo o
processo de saúde-doença,a partir das ações
que foram colocadas em prática.
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ENFERMAGEM - BACHARELADO
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Enfermagem

4ª Etapa-
Implementação

5ª Etapa-Evolução

1ª Etapa-Investigação
É a fase que coleta os dados relacionadas ao
paciente, sua família e o ambiente em que ele vive
(Anamnese e exame físico).

2ª Etapa- Diagnóstico de Enfermagem
È a fase em que analisa os dados coletados para
interpretá-los e descrever os diagnósticos de
enfermagem encontrados.

3ª Etapa-Prescrição de Enfermagem
É a fase em que prioriza os principais problemas,e
prescreve cuidados a fim de solucionar ou evitá-
los.

4ª Etapa-Implementação
É a fase em que se coloca em prática as
prescrições descritas, pela equipe de enfermagem.

5ª Etapa-Evolução
É a fase que se faz o acompanhamento dos
cuidados implementados e observa os resultados
obtidos.
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