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Introdução: As informações de saúde de um paciente fornecem dados sobre as experiências de cuidado de 

saúde do mesmo sobre seus hábitos atuais de saúde. A etapa de coleta de dados dá início ao contato com o 

paciente e sua família, possibilitando uma visão abrangente do cliente, identificando as necessidades de 

saúde e as respostas terapêuticas, através de instrumentos básicos, observação, comunicação, interação, 

conhecimento, habilidades e tomada de decisão. Objetivos: identificar a importância do histórico de 

enfermagem no âmbito hospitalar. Metodologia: O presente trabalho trata-se de uma reflexão acerca da 

importância do histórico de enfermagem como ferramenta de comunicação da equipe e à segurança do 

paciente. Através das práticas vivenciadas em Estágio Curricular Hospitalar no setor de Emergência, pode-

se observar a importância do mesmo. Resultados/discussão: Observou-se a necessidade da implementação 

de histórico de enfermagem nos setores já citado, a partir de relatos verbais dos profissionais, bem como 

ao observar o fluxo do local, viu-se esta fragilidade no mesmo. Conclusão: Conhecendo o histórico do 

paciente em sua forma integral podemos alcançar melhores resultados para com seu cuidado, através de um 

diagnóstico de enfermagem correto. Para um bom histórico de enfermagem é necessário que tenhamos 

atenção às diferentes dimensões que envolvem a saúde do paciente, sendo elas físicas, intelectuais, 

espirituais, sociais e emoc ionais. A anamnese e exame físico são métodos sistematizados para prestação 

de cuidados humanizados, facilitando a comunicação entre profissionais, prevenindo complicações e 

auxiliando no tratamento. Além de, proporcionar um atendimento único ao cliente, traz uma maior 

segurança à equipe ao trabalhar com o mesmo. 

Descritores: Vulnerabilidade em Saúde; Enfermagem; Promoção da Saúde. 
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