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Relato de Expenéncía

CONSULTA DE ENFERMAGEM E HIPERTENSAO ARTERIAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA: PROPOSTA DE INSTRUMENTO

NURSING CONSULTATION AND ARTERIAL HYPERTENSION IN THE FAMlLY HEALTH
STRATEGY: AN INSTRUMENT PROPOSAL

CONSULTA DE ENFERMERÍA E HIPERTENSIÓNARTERIAL EN LA ESTRATEGIA SALUD DE LA
FAMILIA: PROPUESTA DE INSTRUMENTO

Lartssa Codogno l, Vanessa Pellegrino Tcledoé, Éríka Christiane Marcccc Duran:'

Übjetivcu-se elaborar instrumento para consultas de enfermagem ao portador de hípertensác arterial atendido na Estrategia
Saúde da Famílla, baseado no modelo de Horta. Contempla dados de ídentífícacáo, anamnese, exame físico, diagnóstico, resultados
esperados, prescrícáo e evclucác de enfermagem. Um instrumento para guiar a consulta de enfermagem posstbilita identificar
variáveis índíviduais e sociais que ínfluenciam na evclucác da hipertensác, ccntríbuíndc para mudanca no estilo de vida e
favorecendo um plano de cuidados. Nas prátícas de enfermagem na estrategia saúde da familia, tem-se a consulta de enfermagem
corno facllítadcra das rela~5es enfermeíro-portadcr de hípertensáo arterial. Ressalta-se a importancia do registro dos dados,
enfocando qualídade na prcducñc realizada, incremento das acóos extra-muros, das acóes educativas e atívídades grupats e
ccletívas. Sugere-se a utilízacác da Ctasstñcacao Internacional para a Prátíca da Enfermagem para uníformízacác da linguagem
empregada pelo enfermeíro na Saúde da Família, e o desenvolvimento de urna ínvestígacác para aplícabilidade deste modelo.
Descrltores. Hípertensáo: Enfermagem: Saúde da Famílla.

Thís study aimed to elaborate an ínstrument for nursing consultatíons for hypertensfve patíents attended in the Famíly Health
Strategy, based en Horta's model. The instrument covers ídentífícation data, medícal htstory physical examínation, diagnosis,
expected results, prescríptícn and nursing evolutícn. An instrument to guíde nursing ccnsultatícns with hypertensíve patíents
allows the identífícation of individual and social variables that ínfluence the evcluticn cf hypertensícn, contributing to lifestyle
changes and favoring a care plan. In the context of nursing practices in the family health st.rategy, nursing consultatíons facilítate
nurse-hypertensfve patíent relatíons. The ímportance of data récords ís highlighted, focusing on hígh-qualíty data productíon
and thc enhancement of externa! actícns, educative actícns and group and ccllectíve activitíes. The use of the International
Classífícatícn for Nursing Practíce is suggested to standardíze the language nurses use in the Family Health Strategy; as well as
research development wíth a view to the applicability of t.his modet.
Descrípters: Hypertensícn; Nursing; Family Health.

Elobjetivo fue desarrollar un instrumento para consultas de enfermería al portador de hipertensión arterial atendido en la Estrategfa
Salud de la Familia, basado en el modelo de Horta. Abarca identificación, anamnesfs, examen físico, diagnóstico, resultados,
prescripción y evolución de enfermería. Un instrumente para guiar la consulta posibilita ídentíflcar vartables individuales y sociales
que influyen en la evolución de la hipertensión, contribuyendo para cambios en el estilo de vida y favoreciendo un plan de cuidados.
En las prácticas de enfermería en la estrategia salud de la familia, la consulta facllíta las relaciones enfermero-hipertenso. Se destaca
la importancia del registro de los datos, enfocando la calidad en la producción, incremento de las acciones externas, educativas,
actividades grupales y colectivas. Se sugiere la utilización de la Clasificación Internacional para la Práctica de la Enfermería para
uníformízar el lenguaje del enfermero en la Salud de la Familia, y en el desarrollo de una investigación para la aplicabilidad de este
modelo.
Descriptores: Hipertensión; Enfermería; Salud de la Familia.
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INTRODUl;:AO

o processo de enfermagern (PE) propóe a quali

fícacáo da assisténcia prestada, e neste contexto, a con

sulta de enfermagern (CE) determina progressos na área

da saúde, já que melhora a cstrutura, o processo e os

resultados das organízacées e servicos, prornovendo o

diagnóstico e as mtervcncóes de enferrnagern através de

formas de cuidado compatíveis com as necessídades dos

individuos e comunidadesUJ.

No Brasil, o PE foi divulgado na década de 70 por

Wanda Horra, através da teoria das necessidades huma

nas básicas. Em sua proposta, o PEera constituído por seis

fases: o histórico e o diagnóstico de enfermagern, o plano

assístcncíal, o plano de cuidados ou prescrícáo de enfer

magern, a evolucáo e o prognóstico de enfennagemf-l.

Atualmente o processo de enfermagern conta com

as scguíntes fases: histórico de enfermagem (inclui a en

trevista e o exame físico), diagnóstico de enfermagem,

prescrícáo de enfermagcm e implemcntacáo da assís

téncia e evolucáo de enfermagem. Dessa forma, tern por

princípio o conhecimento das necessídades de saúde

para a proposícáo da prescricáo e implementacáo da as

sisténcia de enferrnagemt-l.

A realizacáo da CE pressupoe a aplicacáo do PE,

constituindo-se na sistematizacáo da assisténcia de en

fermagcm, Assim, faz-se necessáría a conceítuacáo dos

termos processo de enlermagem, sísternatizacáo da as

sisténcia e consulta de enfermagern. já que no Brasil, do

ponto de vista semántico, o mesmo fenómeno é diferente.

O termo processo de enfermagern implica na adocáo de

um método que corresponde aos trés elementos do cui

dar - o julgamento das necesstdades da pessoa, familia

ou coletividade humana, os resultados a serern atingidos

e as intervencóes de enfermagern. [á o termo sistematí

zacáo da assísténcía de enfermagcm organiza o trabalho

profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos,

tornando possível a operacionalizacáo do processo de

enfermagem(3-4J. A consulta de enfermagern é proposta

como exemplo de aplicacáo individual do Processo de

Enfermagem(5J, constituindo-se este em dinámica das

ar;ües sistematizadas e inter-relacionadas que visam o

cuidado(2J,

A partlr da década de 20, a entrevista realizada

pelo enfermeiro foi considerada como uma atividade

precursora da consulta de enfermagem. Em 1968, sur

giu com a denomina¡;áo consulta de enfermagem enten-

dida como atividade dirigida prioritariamente ao grupo

materno-infantíl. Posteriormente, foi abrangendo outros

grupos inscritos nos programas de saúde que visavam ao

controle da tuberculcse, da própría hanseníase e de cu

tras doencas crónico-degenerativas, como a diabetes e a

hipertensáo arterial'F',

Atualmeute. a sísternatizacáo da assisténcia de en

ferrnagern e a unplcmentacáo do processo de enferma

gern em ambiente públicos ou privados é regulamentada

em nivel nacional pela resolucáo COFEN-358/2009(6J,

Alguns autores prop5em que os servicos de saúde

se organízem de modo a satisfazer nao só as necessida

des conhecídas, mas que criem espacos que possibilitern a
clientela expor suas necessidades relacionadas asaúdeC7J.

Ressalta-sc, assim, a ímportáncia de se resgatar a

prática clínica do enfermeiro que nao decodifica apenas

questóes biopsíquicas. mas que reconheca valores de

vida, condicoes socíaís, formas de enfrentamento de pro

blemas, adotando-se posturas que possibilitem conhccer;

nao apenas sínaís e síntomas biológicos do individuo.

mas também a sua totalídadel"!

A clínica ampliada baseia-se na reconstrucáo da

prática clínica, agregando alérn dos agraves, os proble

mas de saúde e as situacócs que ampliam o risco ou vul

nerabilidade das pessoas. Entende-se por essa ampliacáo

a valorízacáo da subjetividade do individuo. Além disso,

considera-se essencial a ampliacáo tambérn do objetivo

ou finalídade do trabalho clínico, que além de buscar a

producáo de saúde, por meíos curativos, preventivos e de

reabilitacáo, deverá contribuir para a ampliacáo da auto

norma dos usuáríosl'".

Portante, cabe ressaltar que a consulta de enfer

magcm é uma atividade primordial na assistencia, pois

estabelece urna interacáo terapéutica do usuario e o pro

Iíssíonal da saúde, o que possibilita o reconhecimento

das condicóes de vida que determinaráo os perfis de saú

de e doen¡;a C7J, além de direcionar a prática profissional

para a independencia, autonomía e qualidade de vida dos

indivíduosí'". A agregacáo de elementos da história de

vida de cada usuário, do contexto social e cultural poderá

propiciar a identifica¡;ao de ültores de risco e de prote

¡;ao. Desta forma, as a¡;5es propostas nao se restringirao

aterapeutica Iuedlcamentosa, Inas com a valoriza¡;ao do

poder terapeutico da escuta e da palavra, da educa¡;ao em

saúde e do apoio pslcossocial(8J.

A complexa busca no reconheciment.o das necessi

dadcs de saúde, tcm por obJctivo a integralidade do cuida-
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do. Ainda que se reconheca que a integralidade do cuidado

só poderá ser alcancada com o trabalho em equipe, com o

entrelacamento dos seus múltiplos saberes e prátlcas(10),

a consulta de enfermagem poderá promove-Ia no ámbito

da equipe de enfermagern que posteriormente, discute os

casos nas reuníóes com a equipe multíprofissional.

Estudos referendam a irnportáncia da consulta de

enfermagem na busca do atendimento integral, com vis

tas a maíor resolutívidade dos problemas de saúde dos

usuários dos servi<;:-os(7,11).

Tendo em vista os aspectos sócio-culturais e bio

lógicos que envolvem a hipertensáo arterial, bem como

a importáncia da autonomía e autocuidado, ressalta-se o

potencial da consulta de enfermagem como estrategia de

cuidado ao seu portador.

Considerando que a hipertensáo é assintomáti

ca nos primeiros estigios, é ímprescindível o acornpa

nharnento do estado de saúde dos pacientes por meio

da CEUZ). A CE é importante na motívacao. ínformacáo

e mudanca no cornportamento dos pacientes, familia e

ccmunidade, aumentando a adesáo dos portadores de

hipertensáo arterial ao tratamentoí-D. Cabe ao enfer

meiro realizá-Ia, abordando fatores de risco, tratamento

nao-medicamentoso, adesáo ao tratamento e possíveis

inrercorréncias, e encarninhando o portador de híperten

sao arterial ao médico, pelo menos duas vezes ao ano ou

tantas quanto necessário(14).

Os resultados de um estudo realizado no nordes

te do Brasil ressaltam que os profissionaís de saúde que

acompanharn portadores de hipertensáo arterial no con

texto da atencáo primána a saúde, devem enfatizar a ne

cessidade do fracionarnento adequado das refeícóes, da

introducáo de alimentos de acorde com o poder aquisí

tivo, bem como, da prática de atividade física, sobretudo

para os sedentários. Ainda, para os que manífestam corn

portarnentos corretos no que se refere ao tratarnento da

hipertensáo arterial, é importante que os profissionais

desenvolvam estrategias que garantam a continuidade

desses cornportamentos. Consideram tambérn a releván

cía dos riscos para os que ficam scm tomar os medica

mentos por n<1o comparecerem a unidade de saúde no

tempo indlcado para o recebimento e, destacam o favo

recimento pelos proflssionais de saúde da responsabih

za~ao dos portadores de hipertens<1o arterial, fator que

pode contribuir para minimizar as alta.s taxas de morhl

mortahdade, que elevam os gastos empreendidos no sis

tema de saúde( 5).

Codognc L;Toledo VI~ Duran f:CM

O acornpanhamento por meio da CE assume um

papel de destaque na assisténcia ao portador de hiper

tensáo arterial, reforcando o processo en sino aprendí

zagem, e dando suporte as orientacóes do planejamen

to de enfermagem, corn foco na mudanca do estilo de
vida(13-16.1.

A CE tem sido um dos recursos utilizados pelo en

fermeiro na estrategia saúde da familia a fim de atuar de

forma direta e independente, documentando sua prática

e tomando dccísóes acerca da assísténcía a ser prestada.

Sua realizacáo pressupóe o dominio, pelos enfermeiros

das habilidades de comunicacño, de ohservacáo e de téc

nicas propedéuticas, entre outras, t.endo objetivos claros

e metodología própría, como definidores de sua atuacáo

nos servicos de saúde(17-18).

Um estudo estadunidense dernonstrou os pré

-requísítos para o desenvolvimento de um relacionamen

to enfermeiro-portador de hipertensáo arterial efetívo.

Nessc processo é importante que o enfermeiro scja capaz

de sensibihzá-Io, utilizando-se de sua cornpeténcia peda

gógica e credibilidade profissional, tanto na assisténcia

individualizada ou ern grupo. A respost.a do portador de

hipertensáo arterial deve ter como suporte a contínuí

dade das consultas de enfermagem e/ou dos encontros

grupais, reforcando assim a efetividade na comunícacáo,

além do estabclccimento de vínculos que favorccam as

mudancas de hábito(16).

A consulta de enfermagem é um motivador para

que os portadores de hipertensáo arterial frequent.em os

grupos educativos, nos quais eles podem encontrar es

paco para verbalizar síntomas, inquietude e dificuldades

encontradas no dia a dia em relacáo á doenca vivida. Nes

te cont.ext.o a estrategia Saúde da Familia representa um

dos eixos principais de acáo do Mirustério da Saúde para

mudar o modelo de assísténcía a saúde no país, através

da prornocáo da saúde(1.17).

Considera-se que o enferrneiro faz parte da equipe

multiprofissional responsável pelo programa de contro

le da hipertensáo arterial na atencáo primaria a saúde,

e tern como atrrbuicáo especifica a consult.a de enfer

magern, através da qual pode estabelecer um vínculo de

confian~a com portador de hipertens<1o, que pode possi

bUitar o repasse de informa~5es fundament.ais para que

esse individuo seja o principal ator na promo~ao e manu

ten~ao de sua saúde, através do controle efetivo de sua

pressfio arterial e dos fatores de risco. Destaca-se a im

portáncia da implement.a~aodo processo de enfermagem
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ao maíor número de usuários, para que se possa atingir

o maior número de portadores de hípertensáo acornpa

nhados de forma holística(19J.

Assím sendo, a consulta objetiva sistematizar, dar

consisténcia, sentido, registro e mernória á assisténcia de

enfermagem ao portador de hipertensáo arterial nos di

ferentes níveis da atencáo á saúde humana, urna vez que

o número de mortes por doenca cardiovascular predomi

na tanto em países desenvolvidos quanto nos ern dese n

volvimento, e como causa isolada a hipertensáo arterial é

a mais importante morbidade no adulto C18,20).

Define-se como hipertensáo arterial os níveis pres

sóricos iguais ou superiores a 140 mmllg para pressáo

sistólica e 90 nnnHg para diastólica. A hipertensáo arte

rial tem alta prevalencia e baixas taxas de controle, seudo

considerada um dos principais Iatores de risco modifi

cáveis, e um dos mais importantes problemas de saúde

pública. As doencas cardiovasculares apresentam altos

índices de ínternacóes. ocasionando custos médicos e só

cío-económicos elevados, como por exemplo, no ano de

2007 houveram 1.157.509 internacóes uo Sistema Único

de Saúde e ern Novembro de 2009 houve 91.970 interna

t;5es, resultando em um custo de R$ 165.461.644,33(18).

No Brasil a prevalencia da hipertensáo arterial, nos últi

mos 20 anos, é en torno de 30%(18).

Partindo da prática docente na rcde pública de as

sisténcia asaúde, observou-se lacunas na sisternanzacáo

da consulta de enfermagem ao portador de hípertensáo

arterial, daí a justificativa do ínteresse no desenvolví

mento de um instrumento específico para sua efetivacáo,

Díante deste cenário objetívou-se elaborar um ins

trumento para consultas de enfermagem aos portadores

de hípertcnsáo arterial atendidos na estratégia Saúde da

Família.

METODOLOGIA

Trata-se de um relat.o de experiéncia, ern que para

subsidiar a elaboracáo do instrumente para CE, fez se ne

ccssáría a utilizacáo de um modelo conceitual e, assím,

optou se pelo de Wanda de Aguiar Hort':l(2).

A partir dai, os ítens que foram abordados no

instrumento constaram de: dados de identificacáo, ana

mncse, exame físico, diagnóstico, resultados esperados,

prescricáo e evolucáo de enfermagem. Destaca-se a im

portancia dos registros serern sucintos e completos, uti

lizando-se, sempre que possível, um cheldist, como base,

com alguns espacos abertos que possibilitern o registro

das inforrnacóes complementaresf-P'.

Enfatiza-se a possibilidade da utilizacáo da Clas

sífícacáo Internacional para a Prática de Enfermagcm

(CIPE@),queéum sistema de linguagem de enfermagern

unificado que contempla os diagnósticos, íntervcncóes e

resultados de enfermagem. Essa t.erminologia interna

cionalmente padronizada foi desenvolvida pelo Conselho

Internacional de Enfermagem (CIE) a partir de 1989, em

conjunto com pesquisadores de sistemas de classifíca

coes em enfermagem reconhecídos pela American Nur

ses Associaríon (ANA). Sua estrutura prevé a represen

tacáo de uma linguagem cornum para melhor descrever

a prática de enfermagern nos sistemas de ínformacáo em

saúde(21J. Esta classífícacáo considera tanto o individuo,

a farnília ou cornunidade ern seus diferentes contextos e

condícóes de saúde(21J.

APRESENTAl;:AO DO INSTRUMENTO

oinstrumento para CEdo portador de hipertensáo

arterial na estratégia Saúde da Pamília proposto neste es

tudo inicia-se corn a ideutificacáo do usuárío. constando

de nome, registro na unidade de saúde, idade, sexo, etnia,

estado civil, número de filhos e escolaridade (figura 1).

Os dados de caractcrízacáo socio-demográfica e aqueles

relacionados á doenca proporcionam o conhecimento da

sítuacáo clínica, os fatores que podern influenciar o ma

nejo terapéutico e a qualidade da assísténcia mantida

pela equipe de saúde(18,20).

Identtñcacáo

Neme: __

Registro: Idade: __ anos Sexo M ( ) F( )

Raca: Estado Civil: _

Escclartdade: Nº de Fílhos:

Figura 1 - Dados de ídentíñcacao.

Após a identíficacáo, segué-se a etapa do histórico

em que sao realizados o exarne físico, a observacáo e a

entrevista, objetivando um levantamcnto de ínformacóes

referentes ao paciente, afamília e sua comunídadc, o que

pcssihilita urna vísáo do contexto biopsicosocioespiritual

do usuário, identificando necessidades e, posteriormen

te, servíndo para adocáo de condutas terapeuticas de for

ma direcionada e sísternatízadaf-!'.

Para a operacíonalizacáo da CE ao portador de

hipertensáo arterial, é necessário estabelecer medidas
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que permítam identificar os problemas de maneíra

individualizada, assegurando a atencáo oportuna, a me

Ihoria do cuidado, a padronízacño dos registros, e facili

tando o uso eficiente dos recursos disponíveisCl,18) .

Na entrevista [figura 2) corn o usuário conforme

roteíro abaixo, sao realizados o conhecimento e o en

tendimento acerca de sua condícáo de saúde, questñes

sobre doencas pregressas, antecedentes familiares, hábi

tos alimentares, íngestáo de álcool e fumo, realízacác de

exercícíos físicos regulares, sedentarismo, suporte social

e qualidade da interacáo corn a equipe de saúde C12,18) . A

partir de entáo pode-se estabelecer fatores de risco para

a doenca atual. Nesta fase tambérn há a necessidade de

ouvír o paciente sobre o uso de medicamentos para hi

pertensáo e para outras doencas existentes, assim como

a regularidade de seu uso.

Entrevista

'I'rabalha? Em que"! _

Moraccmquem? _

A casa em que mora é: (J própna (J alugada (J emprestada

'Iem esgoto tratado"! (J sim (J nao

Aégua que faz uso é: (J encanada (J de PO¡;O (J cutres _

'Iem cutras doencas além da hípertensáo? Qual? _

Fuma? Quantcs cigarros por día? _

Uso de álcool

(J lx/semana (J 2x/semana (J 3x/semana (J maís 3x/semana (J

nunca

Faz tratamentc? Quais medicamentos toma? _

Como os torna? _

Deíxcu de tomar os medicamentos alguma vez? () sim () nác

() esquecímento () acabaram
() sentíu-se mal Outros: _

Onde cbtern os remédlos? _

Tem díñculdade para ccnseguí-Iosvüual? _

Utiliza cutres rneícs para controlar a pressáo alta"! _
Qual? _

Tem sentido:

Ü dores de cabera () forrnígamentc dos mernbrcs

Ü apresentado estocomas () dores no peíto

Tem hábito de alimentarse com:

Frutas () sempre () ás vezas () nunca

Verduras e legumes () sempre () ás vezas () nunca

Cereaís () sempre () ás vezes () nunca

Carnes () sempre () ás vezes () nunca

Gorduras animais () sempre () ás vezes () nunca
Diminuiu a ingestao de san _

Como? _

Pratica alguma atividade física'! Quan _

() lx/semana CJ 2x/semana () 3x/semana CJ mais de 3x/semana

Tem algllma dificllldade em comparecer ás consultas'!
Qual? _

Figura 2 ------ Roteiro de entrevista.

Codogno L; Toledo VI~ Duran f:CM

o exame físico (figura 3) é iniciado com a verifi

cacao dos sinais vitais, devendo a pressáo arterial (PA)

ser aferida seguindo a VI Diretriz Brasileira de Hiperten

s<1o (18) . Também sao aferidas outras medidas como peso

e altura, momento em que se efetua o cálculo do IMC

(Índice de Massa Corpórea), investigando a tendencia a
obesidade e orientando-se o usuario para corrígír hábi

tos alimentares inadequados se necessário, corn base no

que foi levantado na entrevistaC18,22) .

Índice de Massa Corpórea, investigando a tenden

cia a obesidade e orientando-se o usuário para corrigir

hábitos alimentares inadequados se necessário, com

base no que foi levantado na entrevistaC1 8,22.!.

Exame Físim

Peso: __Kg Altura: -,_m IMC: __

PA:_x__mmhg Pulso:__bpm FR:__mpm '1':_C2

<:ahe¡;a

Ccurc cabeludc () límpc Ü com sujidade

() íntegro () com Iesác

CJ alopecia () sebcrréía

Olhos

Acuidade visual () uso de lentes corretívas () sem alteracác

Presenca de secrecáo (J sim aspecto__ C) nao

Pupilas () símétrícas () asstmétrícas

Nariz

Secrecác (J sim aspecto CJnao

Congestáo () sírn () nao

Epistaxe () sim CJ nao

Boca

Mucosa: () corada () descerada () íntegra () com lesác

Dentes: () denticáo completa

(J dentícáo incompleta com prótese

() dentícño incompleta sem prétese

Pesco¡;o () pele íntegra () com lesa o

Nódulos: () stm aspecto () nao

Extase jugular () sim () nao

Tórax () simétrico () asstmétrtco (J íntegro (J com lesño

Ausculta cardíaca: Bulhas: _

Ausculta respíratória () MV + () ruidos adventicios tipo _

Abdomen () plano () arredondadc () prctuso

CJ flácido () distendido

[JRHA+ [) RHA

Palpacác () sem atteracáo () com alteracñc qu al? _

Sistema reprodutor

() dismenorréia () presew;:a de secre¡;ao vaginal aspecto _

(J altera¡;oes urinárias Qllal"! _

Mernhros Inferiores

() pele íntegra () lesoes Qual tipo? _

() perfusao mantida (J cianose

(J edema () varizes no(s) membro(s) __() locomo¡;ao mantida

() locomoc;ao prejudicada Como? _

Figura 3 - Roteiro para exame físico.
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oexame físico é realizado no sentido cefalocaudal,

com destaque para o exame do tórax durante o qual se

faz a avaliacáo da integridade, turgor e aspecto da pele,

símctria do tórax e eventual prcsenca de nódulos ma

rnários, Tambérn é feíta a inspecáo, palpacáo, percussáo

e ausculta cardíaca, rcspíratóría e abdominal. Nos me m

bros inferiores sao avaliados o turgor e coloracáo da pele,

presenca de edema e varízes assím como locornocáo e

rnovimentacáo dos mesmos(22).

Após realizado o histórico de enfermagern sao le

vantadas as necessidades do paciente e elaborado o diag

nóstico de enferrnagern, através de análise e interpreta

cáo cntenosa, corroborando corn o julgamento clínico

dos dados coletados, por meio da CIPE(21).

A partir do diagnóstico de enfermagern sao traca

das condutas de enfermagern específicas, caracterizando

a etapa do planejamento das acñes de enfermagern, e que

contempla os resultados e a prescricáo, Os problemas de

vcráo ser priorízados e aqucles nao assístídos em uma

prímeíra consulta deveráo ser considerados nos retornos

posteriores(2l).

A avaliacáo é a última etapa do PE e necessíta

ser realizada a cada CE, caracteriza-se por acompanhar

as respostas do paciente frente as acoes prescritas, por

meio de anotacóes realizadas ern consultas anteriores,

consideracáo das rcspostas do portador de hípertcnsáo

arterial e tambérn através de seus relatos. A CE pode ser

efetuada em cada retorno, baseada no exame físico, na in

vesrigacáo da resolucáo dos problemas levantados ante

riormente e no levantamento de noves problemas, além

de providenciar a prescrícáo de novas condutas além das

já feítas.

As CE deveráo ocorrer em intervalos de acordo

com as necessidades de cada paciente, considerando

suas condícócs. O controle dos níveis tensíonaís e o corn

parecimento as consultas sao maneiras de se mensurar a

efetividade das CE.

CONSIDERAl;:OES FINAIS

Aconstrucáo de urn instrumento para guiar a CEna

assisténcia de enfermagern ao portador de hípertensáo

arterial possibilita a ideutificacáo de variáveis individu

aís e socíaís que influenciam na evolucáo da hipertensáo,

A partir da necessidade de mudanca no estilo de

vida do mesmo, é fundamental que o enfermeiro reco

nhe<;a os fatores de risco, para que possa estabelecer um

plano de cuidados condizente com a realidade vivenciada

junto ao paciente. Desta forma, o instrumento específico

para a CEtambérn favorece urna relacáo de confianca en

tre ambos, e pode auxiliar no alcance de cornportamen

tos maís saudáveis.

No cenário das prátícas de enfermagem na estraté

gia Saúde da Familia, tern-se a CEcomo um facilitador das

relacóes entre enfermeiro-paciente, uma vez que ambos

passam a ser responsáveis pelo processo de tratamento.

Destaca-se que no planejamento das práticas

de enfermagern ern saúde coletiva estño previstas urna

maior atuacáo do enferrneiro na atencáo direta asaúde

dos portadores de hipertensáo. incentivo ao registro dos

dados de atendimeuto, enfocando a qualidade na pro

dueño realizada, incremento das acoes extra-muros, das

acóes educativas e atividades grupais e coleuvas, O de

senvolvimento de tais práticas pode contribuir na efetiva

consolidacáo do Sistema Único de Saúde e da prática de

enfermagern no ámbito social e cornunítárío.

Destaca-se a relevancia da utilízacáo da CIPE para

que se obtenha uma uníformizacáo da Iínguagem ern

pregada pelo enferrneíro na estrategia Saúde da Familia,

além de propiciar a padronizacáo no processo de traba

lho ern saúde coletrva e qualificar a assisténcia de enfer

magern ao portador de hipertensáo arterial.

Faz-se necessário o desenvolvimento de urna pró

xima investigacáo ern que será possível aplicar o instru

mento descrito neste estudo e utilizar a CIPE, para funda

mentar as acóes de enfermagem.
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