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As síndromes hipertensivas são complicações frequentes na gestação e constituem, no Brasil, a primeira causa de morte materna 
quando se instalam as formas mais graves como a eclâmpsia e a síndrome Hellp. Esta se caracteriza por hemólise, elevação das 
enzimas hepáticas e baixa de plaquetas. Este trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta de plano assistencial às mulheres 
com síndrome Hellp, tendo em vista as etapas do Processo de Enfermagem baseado nos principais diagnósticos de enfermagem 
segundo a Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Trata-se de uma proposta de Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE). O estudo permitiu uma análise sob um olhar teórico e científico mediante a prática da enfer-
magem transformando assim uma resposta eficiente às necessidades da mulher com diagnóstico de síndrome Hellp.  
Descritores:	Gravidez;	Síndrome	Hellp;	Planejamento	de	Assistência	ao	Paciente;	Saúde	da	mulher.

Hypertensive disorders are the most frequent complications during pregnancy and are, in Brazil, the first cause of maternal death 
when they move onto more serious forms, such as eclampsia and HELLP syndrome. This is characterized by hemolysis, elevated 
liver enzymes and low platelets. This study aimed to draft a care plan to women with HELLP syndrome, considering the steps of 
nursing process based on the main nursing diagnoses according to Taxonomy II of the North American Nursing Diagnosis Associa-
tion (NANDA). This is a proposal of Nursing Care Systematization (NCS). This study allowed a theoretical and scientific analysis 
through the nursing practice, thereby offering an efficient response to the needs of women diagnosed with Hellp syndrome.
Descriptors: Pregnancy;	HELLP	syndrome;	Patient	Care	Planning,	Women’s	Health.

Los síndromes asociados con hipertensión son complicaciones de las más frecuentes en la gestación y constituyen, en Brasil, pri-
mera causa de muerte materna cuando se instalan en las formas más graves como la eclampsia y el síndrome HELLP. Este trabajo 
tuvo como objetivo elaborar una propuesta de plan asistencial a las mujeres con síndrome HELLP, teniendo en vista las etapas del 
Proceso de Enfermería basado en los principales diagnósticos de enfermería según la Taxonomía II de la North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA). Se trata de una propuesta de Sistematización de la Asistencia de Enfermería (SALE). El estudio 
permitió un análisis bajo un mirar teórico y científico mediante la práctica de la enfermería, ofreciendo así una respuesta eficiente a 
las necesidades de la mujer diagnosticadas con síndrome HELLP.  
Descriptores: Embarazo;	Síndrome	HELLP;	Planificación	de	Atención	al	Paciente;	Salud	de	la	mujer.
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INTRODUÇÃO

A  gravidez constitui um período do ciclo de vida que na 
maioria das vezes poderia transcorrer sem desvios da saú-

de, porém envolve uma crise adaptativa caracterizada por 
complexas transformações fisiológicas, emocionais, interpes-
soais e sociodemográficas, as quais implicam em potencial 
de risco eminente e, por isso, demanda atenção de caráter 
multidisciplinar de saúde1.

A importância do pré-natal na identificação de riscos duran-
te a gestação é notória, uma vez que as grávidas que não têm 
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este acompanhamento apresentam maior incidência de gravi-
dez de alto risco e sua ocorrência pode ser evitada pelo diag-
nóstico e tratamento precoce2. 

Assim, o Ministério da Saúde (MS) conceitua gravidez de 
alto risco como a gestação em que a vida ou saúde da mãe 
e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de 
agravamento do que a média da população considerada3.

Na gestação normal, o corpo tende a sofrer modificações 
compensatórias nos sistemas cardiovasculares e renal, o que 
não ocorre nas síndromes hipertensivas. O mecanismo dessa 
doença se dá pela considerável constrição dos vasos arterio-
lares, aumentando a resistência vascular da região periférica 
acarretando aumento da pressão arterial. Para balancear essas 
alterações, o organismo tende a um extravasamento de plasma 
para o espaço extra-vascular acarretando formação de edema. 
Logo, órgãos como os rins e o fígado ficam com o suporte cir-
culatório dificultado, e, devido à considerável diminuição des-
te plasma, alterações importantes surgem, sendo a hemocon-
centração uma delas, o que favorece o aumento da atividade 
coagulatória materna4.

Nas síndromes hipertensivas os níveis 
de proteinúria são elevados quando igual 
ou maior que 300 mg/24 horas e é consi-
derado grave quando igual ou maior que 
2g. O edema, que anteriormente fazia 
parte dos critérios de definição da patolo-
gia não é mais considerado. Quando não 
houver tratamento ou interrupção da ges-
tação ocorre o desenvolvimento de com-
plicações graves, como a eclâmpsia e a 
síndrome Hellp5.

Nestas síndromes a patologia é, geral-
mente, precedida por sinais e sintomas 
iminentes de eclâmpsia, manifestados por 
irritação do sistema nervoso central, como 
cefaleia frontal/occipital, torpor, obnubila-
ção, alteração do comportamento, poden-
do apresentar sinais de distúrbios visuais, 
como escotomas, visão embaçada, e até 
amaurose. Ademais, podem ocorrer quei-
xas gástricas de náuseas, vômitos e dor no hipocôndrio direito 
ou no epigástrio6. 

A síndrome Hellp é uma grave complicação da pré-
eclâmpsia identificada em 1982 por Weinstein, caracterizada 
por hemólise (H-hemolysis), aumento de enzimas hepáticas 
(EL-elevated liver enzimes) e plaquetopenia (LP-low plate-
lets). De acordo com a Federação Brasileira das Sociedades 
de Ginecologia e Obstetrícia, sua incidência está entre 0,2% 
a 12%, e é acompanhada por altas taxas de mortalidade ma-
terna e perinatal5.

Os perfis de risco da Hellp estão baseados em casuísticas de 
autores e não são consensuais. São consideradas de maior ris-
co para o desenvolvimento dessa complicação mulheres com 
pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia remota ao termo e, em espe-
cial, aquelas em manejo expectante com idade superior a 25 
anos, multíparas, de etnia branca e em até um terço dos casos 
a manifestação pode acontecer no período puerperal6.

Embora a causa da Hellp ainda não seja completamente en-

tendida, pode levar à insuficiência cardíaca, hematoma hepá-
tico, insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral, sen-
do a hemorragia cerebral principal causa de morte materna, 
responsável por 60% do obituário. A segunda causa de deces-
so é o edema agudo do pulmão como também o descolamen-
to prematuro de placenta (DPP), resultando em morte fetal7.

O diagnóstico precoce é eminentemente laboratorial e deve 
ser pesquisado de maneira sistemática nas mulheres com pré-
eclâmpsia grave/eclâmpsia e/ou dor no quadrante superior di-
reito do abdome. Nos Estados Unidos, as complicações tardias 
advindas da falta de diagnóstico são as principais causas de 
processo por erro médico. O diagnóstico diferencial pode ser 
favorecido pela avaliação laboratorial, a qual revela aumen-
to nos tempos de protrombina (TP) e tromboplastina parcial 
(TTPA), comumente normais na síndrome Hellp. A deterio-
ração clínica pode acontecer dentro das primeiras 48 horas 
quando manifestação há icterícia por meio de coagulopatia 
com elevado consumo de fibrinogênio e plaquetas6.

Embora esta síndrome possa simular diversos problemas 
clínicos e cirúrgicos não obstétricos, sabe-se que a gravida-

de e confirmação desse diagnóstico fa-
vorecerão o prognóstico materno e fetal, 
uma vez que o desfecho clínico de uma 
mulher com Hellp é usualmente caracte-
rizado por progressivo e rápido agrava-
mento da condição materna. Portanto, é 
de suma importância discussão em torno 
das diversas controvérsias acerca dessa 
síndrome, tentando adequar condutas e 
tratamento, visando à melhores resultados 
maternos e perinatais8.

A epigastralgia pode ser o primeiro sinal 
de alerta e anteceder as alterações labora-
toriais da síndrome por algumas horas, o 
que pode confundir com o diagnóstico de 
gastrite ou colecistite. É confundida com 
hepatite viral, colelitíase, colecistite, reflu-
xo esofágico, úlcera gástrica, lúpus erite-
matoso sistêmico, insuficiência renal agu-
da, síndrome hemolítica-urêmica, púrpura 

trombocitopênica (PTT) e esteatose hepática da gravidez8.
Outras complicações sérias podem ocorrer como o cresci-

mento uterino restrito do feto e síndrome da angústia respi-
ratória. Aproximadamente 2% das mulheres com Hellp e 8% 
dos bebês morrem em decorrência da patologia9.

A conduta básica nas pacientes com Hellp visa evitar a 
morte materna e consiste na interrupção da gestação depois 
de avaliada e corrigida a plaquetopenia e o déficit em fatores 
de coagulação, ambos responsáveis pelo obituário materno10.

A decisão entre parto via vaginal e cesárea deverá ser es-
tabelecida após avaliação dos parâmetros materno-fetais. 
Para indução do parto, devem ser observadas as condições 
cervicais e vitalidade fetal. Diante de prematuridade, res-
trição de crescimento e centralização fetal pode-se fazer  
opção pela cesárea8.

A princípio, todas as pacientes com suspeita de Hellp de-
vem ter avaliação hepática por ultrassonografia ou tomografia 
computadorizada, com objetivo de excluir a presença de he-
matoma hepático. Havendo hematoma, o parto vaginal está 

“A princípio, todAS AS 
pAcienteS com SuSpeitA 

de Hellp devem ter 
AvAliAção HepáticA 

por ultrASSonogrAfiA 
ou tomogrAfiA 

computAdorizAdA, com 
objetivo de excluir A 

preSençA de HemAtomA 
Hepático”
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Quadro 1 - Proposta de Plano assistencial para mulheres com Síndrome Hellp. Natal/RN, 2010

DIAGNÓSTICO
(00178)	Risco	de	função	
hepática	prejudicada,	
relacionadas	à	lesão	
hepática	ou	aumento	das	
enzimas	hepáticas.
(00195)	Risco	de	
desequilíbrio	eletrolítico,	
relacionado	a	efeitos	
secundários.

(00025)	Risco	para	
desequilíbrio	do	volume	
de	líquidos,	relacionado	
à	restrição	ao	leito	e	
função	renal.
(00200)	Risco	de	
perfusão	tissular,	cardíaca	
diminuída,	relacionada	à	
hipovolemia.

(00032)	Padrão	
respiratório	ineficaz,	
caracterizado	por	
ventilação	minuto	irregular,	
relacionado	à	patologia	
de	base.
(00004)	Risco	de	
infecção,	relacionado	
à	exposição	à	flora	
patológica	da	UTI.
(00047)	Risco	de	
integridade	da	pele	
prejudicada,	relacionado	
ao	estado	metabólico	
alterado	e	imobilidade	
física.	
(00052)	Interação	social	
prejudicada,	relacionado	
ao	papel	de	ser	mãe.

(00146)	Ansiedade,	
caracterizada	por	
preocupação,	relacionado	
à	mudança	no	seu	estado	
de	saúde.
(00056)	Maternidade	
prejudicada,	caracterizado	
pela	capacidade	reduzida	
de	relacionar-se,	
relacionado	ao	déficit	na	
interação	mãe-filho.

METAS (NOC)
A	paciente	deve	apresentar	
melhora	na	função	hepática,	
enzimas	(transaminases,	LDH).

A	paciente	deverá	apresentar	
Homeostase.

A	paciente	deve	apresentar	
equilíbrio	hídrico	e	manter	função	
renal	estável.

A	paciente	deverá	apresentar	
preenchimento	capilar	até	2	
segundos	e	Oximetria	de	pulso	
acima	de	96%.

A	paciente	deve	apresentar	
melhor	conforto	respiratório.

A	paciente	deve	apresentar	
mínimo	de	risco.																																																																																																																																											
																																																																																																																																																						

A	paciente	deve	apresentar	
melhora	no	seu	estado	
nutricional,	melhorando	os	
indicadores	bioquímicos	e	
mobilidade	no	leito	de	acordo	
com	suas	limitações	seguras.
A	paciente	deve	apresentar	
melhora	mediante	situação	de	
desgaste	e	melhor	interação	
familiar.
A	paciente	deve	apresentar	
aceitação	e	enfrentamento,	
mediante	seu	estado	de	saúde.

A	paciente	deve	apresentar	
melhora	do	enfrentamento	e	
vínculo	mãe	e	bebê.

INTERVENÇÕES (NIC)
1.1	Monitorar	os	sinais	vitais;
1.2	Observar	pele	e	mucosa;
1.3	Realizar	exame	físico:	atenção	à	palpação	em	hipocôndrio	direito;
1.4	Manter	supervisão	permanente;

2.1	Observar	integridade	da	pele;
2.2	Monitorar	ingestão	e	perda	de	líquidos	associada	de	eletrólitos;
2.3	Manter	registro	preciso	da	infusão	de	líquidos	e	débito	urinário;
2.4	Manter	acesso	endovenoso	desobstruído;
2.5	Atentar	quanto	à	dieta	adequada	ao	desequilíbrio	de	eletrólitos;
2.6	Reconhecer	e	relatar	a	presença	de	desequilíbrio	eletrolítico,	mediante	
exame	laboratorial;
3.1	Realizar	controle	de	balanço	líquido;
3.2	Monitorar	a	infusão	de	líquidos;
3.3	Observar	presença	de	edema	em	MMSS	e	MMII;

4.1	Realizar	Gasometria	para	o	controle	ácido-básico,	de	acordo	com	prescrição	
médica;
4.2	Controlar	a	hipovolemia;
4.3	Administrar	oxigenoterapia;
4.4	Realizar	assistência	ventilatória;
4.5	Supervisionar	a	ventilação	mecânica;
4.6	Fazer	Vigilância	rigorosa	por	meio	de	Glasgow;
5.1	Realizar	controle	das	vias	aéreas;
5.2	Aspirar	às	vias	aéreas,	se	necessário;
5.3	Ensinar	técnicas	de	respiração	conforme	necessidade;
5.4	Administrar	oxigênio	conforme	necessidade;
5.5	Realizar	assistência	ventilatória;
5.6	Supervisionar	ventilação	mecânica;
6.1	Realizar	medidas	preventivas	evitando	lesões;
6.2	Cuidados	com	o	local	de	incisão;	
6.3	Cuidados	na	manipulação	de	sondas,	drenos	e	cateteres;	
6.4	Lavar	as	mãos	e	prevenir	infecção	cruzada;
7.1	Realizar	controle	de	dieta,	medicamentos	e	controle	hídrico;
7.2	Cuidados	com	a	pele	e	mucosas;	
7.3	Posicionar	a	promoção	de	ventilação/perfusão;
7.4	Prevenir	úlcera	de	pressão;
7.5	Realizar	mudança	de	decúbito	periodicamente;

8.1	Oferecer	apoio;
8.2	Encorajar	interação	social;
8.3	Estimular	jogo	terapêutico	por	meio	dos	sentimentos	e	necessidades,	de	
forma	acolhedora	e	empática.
9.1	Reduzir	a	ansiedade	usando	abordagem	calma	e	segura;
9.2	Encorajar	mediante	melhora	do	enfrentamento;
9.3	Orientar	na	redução	da	ansiedade;
9.4	Oferecer	apoio	emocional;

10.1	Estabelecer	promoção	da	maternidade;
10.2	Oferecer	sistema	de	apoio;
10.3	Promover	envolvimento	familiar;
10.4	Estabelecer	processo	de	vínculo	mãe	e	bebê.

Fonte:	Nanda	(2010)20.
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contraindicado e a cesariana deverá ser realizada em hospi-
tal com condições de transfusões de sangue e derivados, bem 
como de cirurgia de fígado3.

Uma complicação grave dessas pacientes é a ruptura de he-
matoma hepático com choque hipovolêmico e óbito. A ruptu-
ra do hematoma com hemorragia intraperitoneal é indicação 
de laparatomia imediata. Pode-se tentar a hemostasia por tam-
ponamento local com compressas, sutura, agentes coagulantes 
de uso local, embolização arterial, ligadura da artéria hepática 
ou loboctomia, dependendo da extensão do dano hepático3,7. 

Em determinados centros ocorrem experiências com con-
duta conservadora, mas, na realidade nordestina a presença 
de Hellp normalmente terá indicação de interrupção da ges-
tação. Sendo assim, a decisão sobre indução do parto ou ce-
sariana dependerá das condições cervicais para sucesso da 
indução, presença de sofrimento fetal e hematoma hepático, 
mas não da gravidade da síndrome. O período pós-parto é 
crítico. Em geral, nas primeiras 24 horas de puerpério, há pio-
ra transitória do quadro clínico devido ao consumo de pla-
quetas e fatores de coagulação7. 

As mortes maternas têm ocorrido no pe-
ríodo pós-parto devido complicações he-
morrágicas e grau de pouca importância 
dada aos cuidados nesse período. Portan-
to, mesmo que a paciente não tenha ain-
da parâmetros clínicos para internação em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é ne-
cessária essa conduta nesse tipo de unida-
de para controlar agressivamente qualquer 
tipo de alteração pós-parto7.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
DE ENFERMAGEM 
Pressupõe-se que o Processo Diagnóstico 
na Enfermagem (PDE) teve seu início com 
Florence Nightingale ao prescrever neces-
sidade do controle do ambiente de cuida-
do da enfermagem, baseada no método 
científico e raciocínio clínico, nas ativida-
des intelectuais que constituíram elemen-
tos do seu pensar  e na tomada de decisões11.

O PDE é de fundamental importância na tomada de de-
cisões do enfermeiro, oportunizando a identificação de evi-
dências a partir de informações verdadeiras concernentes 
às reais condições do usuário, estabelecendo diagnósticos 
corretos com intervenções e resultados positivos. É proces-
so essencial baseado no planejamento das ações e do cui-
dar, tendo como meta estruturas em princípios científicos e 
humanizados, tendo em vista a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE)11.

Neste contexto, o PDE é definido como um processo inte-
lectual, complexo na aplicação do pensamento crítico e ra-
ciocínio clínico, julgamento de decisão clínica, culminando 
na determinação do diagnóstico de enfermagem na prática 
clínica. É instrumento essencial no cuidar, requer habilidades 
cognitivas, comportamentais, experiências e conhecimentos 
sólido, empírico, ético e estético da enfermagem11.

Assim, o PDE possibilita ao enfermeiro identificar fatores de 

risco, consequentemente intervenção preventiva, planejando 
o cuidar baseado em evidências apresentadas pelo indivíduo 
sem propriamente converter em doença, promover o cuidado 
individualizado e humanizado, conhecendo e definindo prio-
ridades nas diferentes situações do contexto evidente, classi-
ficando e planejando as ações com vistas na SAE, a qual é o 
desafio do cotidiano da enfermagem. Requer do enfermeiro 
resgate de conteúdos relacionados à fisiologia, patologia e far-
macologia, na realização do cuidado mediante elaboração do 
planejamento de ações.

Quando as complicações obstétricas não são tratadas em 
tempo hábil, poderão evoluir para agravo clínico que necessite 
de tratamento crítico, no caso, em uma UTI. No entanto, boa 
parte dessas mulheres será cuidada na tentativa de reverter às 
instabilidades clínicas, oferecendo condições de recuperação 
e reintegração social12. 

A SAE configura-se para organizar e sistematizar esse cuida-
do, tendo como objetivo identificar situações de saúde-doen-
ça, necessidades de cuidados de enfermagem, subsidiar inter-
venções de promoção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo, família e comunidade13. 
É uma metodologia científica que está 

cada vez mais sendo vivenciada na práti-
ca assistencial, conferindo segurança aos 
pacientes, melhora da qualidade da assis-
tência e maior autonomia aos profissio-
nais de enfermagem14.

Em ambiente de UTI, as necessidades 
de cuidado de enfermagem aumentam, 
visto que essas usuárias irão necessitar de 
avaliações críticas e rápidas, planos de 
cuidados abrangentes, serviços bem coor-
denados com outros profissionais do cui-
dado da saúde, além de efetivo e conve-
niente planejamento de alta15.

Contudo, para que esta sistematização 
aconteça, leva-se em consideração o in-
divíduo necessitando de cuidados, tendo 
em vista uma equipe de enfermagem di-
retamente ligada ao paciente o qual está 

internado. Portanto, a enfermagem desenvolve atividades para 
manutenção e promoção da saúde, assim como, para preven-
ção de doenças, sendo de sua responsabilidade o diagnóstico 
e intervenção, assistindo as pessoas para atingirem seu poten-
cial máximo de saúde16.

Os problemas de saúde da usuária quando classificada à luz 
de uma taxonomia possibilita a utilização de linguagem pa-
dronizada para melhor comunicar os fenômenos de interesse 
da prática da enfermagem, além de nortear a tomada de deci-
são, seleção de intervenções individualizadas, documentação 
e avaliação do cuidado1.

O planejamento da intervenção é realizado utilizando a 
classificação da Nursing Interventions Classification (NIC), que 
convirá promover os cuidados da enfermagem e, assim, avaliar 
os resultados finalizando esse processo, utilizando a classifica-
ção da Nursing Outcomes Classification (NOC)17.

Contudo, mesmo com o empenho dos Conselhos de Enferma-
gem e de toda a classe profissional trata-se de um conhecimento 
que, apesar de ter sido introduzido no Brasil na década de 1970, 

“o período póS-pArto é 
crítico. em gerAl, nAS 

primeirAS 24 HorAS 
de puerpério, Há piorA 
trAnSitóriA do quAdro 

clínico devido Ao 
conSumo de plAquetAS e 
fAtoreS de coAgulAção”
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ainda apresenta enorme lacuna entre a produção do conheci-
mento e sua aplicabilidade na prática diária do enfermeiro18.

     
PROPOSTA DE UM PLANO ASSISTENCIAL
O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico so-
bre a resposta do indivíduo, família ou comunidade, a pro-
blemas de saúde reais ou potenciais ou processo de vida, 
visando à intervenção para atingir resultados pelos quais o 
enfermeiro é responsável19.

Fica amplamente aceito que os enfermeiros são diagnos-
ticadores em colaboração com os pacientes, identificando os 
diagnósticos para orientar as intervenções de enfermagem, 
objetivando atingir os melhores resultados. Sendo assim, o en-
fermeiro precisa conhecer a natureza dos requisitos de auto-
cuidado, visando regular o exercício ou o desenvolvimento da 
capacidade desse autocuidado. Assim, elaborou-se uma pro-
posta de plano assistencial a mulher com síndrome Hellp, ba-
seado nos diagnósticos de enfermagem. 

Sistematizar a assistência de enfermagem é um dos grandes 
desafios para o enfermeiro. A partir do levantamento de proble-
mas e diagnósticos, esse profissional pode intervir junto ao pa-
ciente com ação autônoma baseada em fundamentação cientí-
fica realizada em beneficio do paciente. Portanto, a utilização 
da NANDA, NIC e NOC facilitam a fundamentação diagnósti-
ca e a tomada de decisão clínica pelo enfermeiro sobre os re-
sultados desejáveis e intervenções para alcançá-los21.

Investigar, diagnosticar e intervir na busca de resultados impli-
ca na aproximação do enfermeiro com o enfermo em dimensões 
subjetivas, na interação e confiança, gerando uma assistência que 
alcance as necessidades individuais de cada ser humano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O método da SAE é utilizado para promover e operacionalizar 
o cuidado do enfermeiro, elevar a qualidade da assistência fa-
zendo com que a equipe de enfermagem consiga prestar assis-
tência planejada em conhecimentos, viabilizando um cuidado 
objetivo e individualizado, prevenindo complicações e contri-
buindo para o êxito da terapêutica empregada. 

Diante do cuidado especializado e complexo que o en-
fermeiro desenvolve em UTI e com particularidades me-
diante os cuidados especiais na assistência obstétrica, a sis-
tematização mostra-se imprescindível para uma assistência 
de qualidade eficiente.

As gestações complicadas com síndrome Hellp geralmente 
apresentam resultados desfavoráveis para o binômio materno-
fetal. A maioria dos sinais, sintomas e alterações laboratoriais 
que ocorrem pode fazer parte do quadro de outras patologias, 
muitas vezes confundindo o obstetra, e, dessa forma, retardan-
do o diagnóstico e estabelecimento do tratamento adequado.

A incorporação dos diagnósticos de enfermagem proposta 
pela NANDA taxonomia II NIC e NOC propiciaram a elabo-
ração do plano assistencial aqui proposto, como modelo que 
contempla as necessidades biológicas mais afetadas na mulher 
com diagnóstico de síndrome Hellp.

O estabelecimento de diagnósticos, intervenções e metas, 
contribui para a organização do cuidado, promovendo maior 
segurança para aqueles que desempenham papel assisten-
cial, estabelecendo interrelação entre profissionais, familia-
res e pacientes. Estes sustentam e caracterizam a enferma-
gem enquanto disciplina e ciência, cujos conhecimentos são 
próprios e específicos.                       


