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Relato de Expenéncía

APLICAt;:AO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM HIPERTENSAO
GESTACIONAL FUNDAMENTADA EM OREM

NURSING PROCESS APPLICATIONIN A PATIENT WITH GESTATIONAL HYPERTENSION
BASED IN OREM

APLICACIÓNDEL PROCESO DE ENFERMERÍA A UNA PACIENTE CON HIPERTENSIÓN
GESTACIONAL FUNDAMENTADA EN OREM

Marta Maria Soares Herculano", vanessa Emille Carvalhc de Sousa-, Marlí Teresínha Gimeniz Galváo-', [oselany Áfio Caetano",
Ana Kelve de Castro Damascenos

Trata-se de um relato de experiencia, cu]o objetivo foi descrever a expenéncta da utilizacáo de taxonomías de enfermagem em
associacác acs fundamentos teóricos de Orem na assisténua a urna gestante de alto risco. O estudo de caso foi aplicado em urna
unídade clínica de urna maternídade de referéncía de Fortaleza-CE, em 2009. Técnicas de entrevista, exame físico, observacáo e
registro de ínfcrmacóes por meio de um instrumento estruturado foram utilizados, abordando fato res condicionantes, demandas
terapéuticas, capacidades e habilidades indívíduais para atender a essas demandas e déficits de autocuídado. Os déficits
corresponderam a seis diagnósticos de enfermagem prtncípais: Dor aguda, Ansíedade, Risco de íntcleráncia aatívídade, Disposicáo
para aumento do autocuidadc, Risco de díade máe/feto perturbada e Conforto prejudícado. A aplícacáo do processo de enfermagem
evcluíu do sistema totalmente compensatório para o sistema apcío-educacáo, demcnstrandc a aplícabflidade da sistematízacáo
fundamentada em Orem no cenárío do estudc.
Descrttores: Diagnóstico de Enfermagem; Hípertensác Induatda pela Gravidez; Autocuídado: Gravidez de Alto Risco.

This case report study aíms to describe the experience of using nursing taxcnomíes in assocíatíon to Orem's theory during
nursing care of a high risk pregnant. The study was developed in a cltntcal unít at a reference maternlty in Fortaleza, in 2009. VI/e
used íntervíew techniques, physícal examinatíon, observatíon ami also registered ínformation through a structured instrument,
addressing ccnstrainíng factors. therapeutic demands. individual skílls ami capacitíes to fulfill these demands. and self-care
deflctts. The deñcíts corresponded to six maín nursing diagnoses: Acure paín, Anxiety, Rísk of actívíty íntolerance, lívelíness to
íncrease self care, risk of disturbed dyad motheryfetus and comfort ínterference. The use of the nursing process evclved from a
fully compensatory system to an educatíon-support system, demonstrating the applícability of the nursing systematízation based
in Orem's theory in the scenery in which the study was developed.
Descrlpters: Nursing Diagnosis; Hypertensíon, Pregnancy-Induced: Self Caro: Pregnancy, High-Risk .

Se trata de un relato de experiencia, cuyo objetivo fue describir la experiencia del uso de taxonomías de enfermería asociada con
los fundamentos teóricos de Orem en la asistencia a una gestante en alto riesgo. El estudio del caso fue aplicado en una unidad
clínica de una maternidad de referencia de Fortaleza-CE, en 2009. Se utilizaron técnicas de entrevista, examen médico, observación
y registro de informaciones mediante un instrumento estructurado, enfocando factores condicionantes, demandas terapéuticas,
capacidades y habilidades individuales para atender esas demandas y déficits de autocuídado. Los déficits correspondieron a seis
principales diagnósticos de enfermería: Dolor agudo, Ansiedad, Riesgo de intolerancia a la actividad, Disposición para aumento del
autocuídado, Riesgo de díada madre/feto perturbada y Comodidad perjudicada. La aplicación del proceso de enfermería evolucionó
de un sistema totalmente compensatorio para un sistema de apoyo-educación, demostrando la aplicabilidad de la sistematización
basada en Orem en el ambiente del estudio.
Descriptores: Diagnóstico de Enfermería; Hipertensión Inducida en el Embarazo; Autccuidado: Embarazo de Alto Riesgo.

1 Enfermeíra obstetra. Mestranda do Programa de Pós-graduacño em Enfermagem da Untversídade Federal do Ceará, Fortaleza (UFC))Ceará, Brasil.
Email: martaherculanocshctrnaíl.corn

7, Enfermeíra. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduacác em Enfermagern da UFC, Fortaleza, Ceará, Brasil. Ii-rnail: vemíllerahctmaíl.ccm
Enfermeíra Prcfessora Dcutora do Departamento de Enfermagem da UFC Fortaleza; Ceará, Brasil. E-mail: marligalvaoragmaíl.com

4 Enferrneíra. Prcfessora Dcutora do Departamento de Enferrnagem UFC, Fortaleza, Ceará, Brasil. Email: joselanycaetanocshotrnaíl.corn
.5 Enferrneíra. Professcra Doutora do Departamento de Enfermagem da UFC, Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: anakelverahctrnatl.ccrn

Autor ccrrespcndente: Marta Maria Scares Herculano
Enderece: Rua Ministro Joaquim Bastos, 471, Apto. 701, Bairro: Fátirna. CEPo 60 415 040. Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: martaherculanorehotrnaíl.com

Rev Rene; Fortaleza) 2011 abrfiun; 12(2) :401-8. 401



Herculano MMS¡ Scusa VEC Galvño MTG,Caetanc fA Damasceno AKC

INTRODUl;:AO

o risco de morte materna é situacáo de ocorrén

cia mundial, entretanto este acontecimento incide em

proporcóes muito diferentes entre os países. Estima-se

que, diariamente, 1500 mulhcrcs morrem em de corren

cía de cornplicacces relacionadas á gestacao e ao par

to. Em 2005, ocorreram 536 mil mortes maternas no

mundo, a maioria em países em desenvolvimento e por

causas preveníveis, Ressalta-se que, em quinze anos, o

dec1ínio na taxa de mortalidade materna foi de apenas

5%, isto é, muito abaixo do desejado em detrímento das

medidas preconizadas mundialmente para a rcducáo

destas ccorrénciasl-I.

Dentro as causas maís freqüentes de morte ma

terna destacam-se a pré-eclámpsia e a hipertensáo ges

tacional, definidas por aumento dos níveis pressórícos

após a vigésima semana de gesta<;ao associado ou nao

a proteinúria. Na fase inicial a doenca é assintornática,

porém, quando o problema nao é tratado ou a gcstacáo

nao é interrornpida, evclui para as formas graves, como a

eclampsia e a síndrome IIELLP (hemólise, enzimas hepá

ticas elevadas e baixa contagem de plaquetasjl-I.

Em funcáo da doenca, a realizacáo de um pre-natal

de qualidade e o atendímento apropriado da gestante hi

pertensa no parto e no pós-parto sáo medidas fundamen

tais para um melhor controle desse evento, tornando-se

primordial para a reducáo das cornplicacoes da hiperten

sao no ciclo gravídico-puerperal que geralmente deter

mínam altos índices de mortalidade materna(3).

O atendimento multiprofissional também é im

portante na assisténcia á gestante com hipertensáo gra

vídica, cujo alvo é a reducao dos eventos de risco. Neste

contexto, a enfermagem proporciona acornpanhamento

desde o planejamento familiar até o pos-parto.

Diversos instrumentos podem ser utilizados para

um acornpanhamento sistematizado e, dentre estes, o

processo de enfermagem oportuniza o desenvolvimento

de intervencóes mediante os diagnósticos estabelecidos

pela profissáo. A consulta de enfermagem é uma atívi

dade independente, que propicia condicóes para a me

lhoria da quahdade de vida por meio de uma abordagem

contextualizada e participativa. Além da competencia

técnica, o profissional demonstra interesse pelo ser hu

mano e pelo seu modo de vida, a partir da consciencia

reflexiva de suas rela<;5es com o indivíduo, a família e a

comunidade.
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É importante que o profissional de enfermagem

disponha nao 5Ó de recursos técnicos, mas também rea

líze um cuidado humanizado. Assim, é indispensável que

ocorra um diálogo propicio ao bcm-estar da paciente. O

auxílio ao individuo e a seus familiares, a prevencáo e o

enfrentamento das doencas e do sofrimento sao funcóes

do enfermeíro!4).

Nesta perspectiva, durante a aplicacao do preces

so de enfermagem, o autocuidado deve ser estimulado,

ou seja, sítuacóes em que há possibilidade da participa

cáo atíva do cliente no processo de cuidar devem ser es

timuladas.

Com relacáo a hipertensáo gravídíca e aos ris

cos associados á evolucáo da gestacáo gemelar, sabe-se

que, muitas vezes sao necessárías internacóes ao longo

da gravidez, com maior ocorréncia no final da gestacáo,

em prol da rcducáo da possibilidade de intercorréncias

materno-fetaíst/J .

Desta forma, muitas vezes o internamento hes

pitalar provoca urna ruptura do indivíduo corn seu am

biente natural, modificando costumes, hábitos, a capa

cidade de auto-realizacáo e de cuidado pessoal, pela

insercáo em um ambiente desconhecido. Originando o

aparecimento, frequentes de sentimentos como: ínse

guranca e dependencia da paciente em relacáo á equipe

que a assiste(5).

Para multas mullieres o parto é um universo de

acontecímentos próprios, uma experiencia essencial

mente feminina e familiar, rica em sentímcntos, entreme

ada de emocñes, prcocupacóes e dúvidas(6-7). Esse afeto

deve perrnear a assísténcía de enfermagem para que a

maternidade represente um momento impar na vida da

mulher; o que demanda habilidadc e scnsibilidade dos

profissionais envolvidos na assisténcia.

A implementacáo do processo de enfermagern

fundamentada na Teoria de Orem é urna estrategia para

atender as demandas que resultarn do gestar, possibW

tando a ídentíñcacáo de diagnósticos de enfermagem vol

tados para as necessidades individuais da paciente, que

sáo ímprescindíveis ao planejamento da assisténcia, uma

vez que nortearáo as intervencóes de enfermagem.

Deste modo, o acompanhamento da gestante será

eficaz na medida enl que os déficits de autocuidado fo

rem observados, visando a redu<;<1o dos mesmos. Para

isso, devemos utiHzar instrumentos báslcos da rela<;ao de

ajuda tais conw: o diálogo e os procedimentos técnicos

que possibilitam o alcance do bem-estar, a compreensao



das necessidades individuais e a percepcáo das razces

para atíngir a cura(8).

A gestacáo de risco implica em necessidades es

pecíficas para a mulher, tratando-se de uma sítuacáo

delicada, na qual a esperanca do sucesso da evolucáo da

gestacao até o termo se confronta corn as cornplicacoes

presentes ou potencíais. Há diagnósticos de enfermagem

que sao comuns as gestantes de risco, independente do

diagnóstico clínico, o que permite estabelecer urna hie

rarquia de prioridades no momento da admissáo, mesmo

o diagnóstico clínico estando ainda índefinídol?'.

Dentro deste ámbito, o presente estudo foi dese Il

volvido corn os seguintes objetivos: identificar diagnós

ticos de enfermagem de acordo com a Taxonomía II da

NANDA Internacional (NANDA-I)(lOJ, implementar in

tervencóes de enfermagem para os diagnósticos identi

ficados e determinar os resultados esperados para cada

íntervencáo, utilizando-se, corno referencial teórico, a te

aria do autocuidado de Oroml l !'.

REFERENCIAL TEÓRICO

oautocuidado é definido como um comportamen

to que implica no papel ativo do cliente em prátíca de ati

vidades que o individuo desernpenha em seu próprio be

nefício. a fim de manter a vida, a saúde e o bcm-estar. Pode

ser compreendido como a realizacáo de acóes dirigidas a

si mesmo ou ao ambiente a fim de regular o próprio fun

cionamento de acordo corn seus objetivos pessoais(11).

Diante destes aspectos, a teoria de Orem(11) iden

tifica cinco métodos de ajuda, na qual o profissional pode

assístír o cliente usando um ou todos os métodos para

proporcionar a assisténcia com autocuidado. Sao eles:

1. Agir ou fazer para outra pessoa: 2. Guiar e orientar; 3.

Proporcionar apoio físico e psicológico; 4. Proporcionar

e manter um ambiente de apoio ao deseuvolvirnento pes

soal, e 5. Ensinar;

A acáo de enfermagern é análoga ao autocuidado,

pois ambas símbohzam as características e a capacida

de de tipos específicos de acáo deliberada. A acao de en

fermagern é exercitada para o bem-estar dos outros en

quanto a acáo de autocuídado é exercitada em benefício

próprio. Para satisÜlzer os requisitos de autocuidado do

indivíduo, Orem identificou tres classifica~oes de siste

mas de enfermagem: o sistema totalmente compensató

rio, o sistema parcialmente cOlnpensatório e o sistema de

apoio-educa~ao(11) .
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o sistema totalmente compensatório é represen

tado pela situacáo em que o individuo nao é capaz de en

gajar-se nas acóes de autocuidado ou quando existe urna

prcscrícáo médica restringindo suas atividades. Nestas

situacoes, a equipe de enfermagem atua sobre as limita

cóes do paciente, compensando sua incapacidade para o

autocuídado ao fornecer apoio e protecáo.

O sistema parcialmente cornpensatório é repre

sentado pela situacáo na qual tanto a enfermeira quanto

o paciente desempenham medidas de cuidados ou outras

acóes, que envolvern tarefas manipuladoras ou a dearn

bulacáo. O paciente age realizando algumas medidas

de autocuidado, regulando suas atívidades e recebendo

atendimento e auxilio do enfermeiro.

[á o sistema de apoio-educacáo ocorre quando o

individuo consegue executar, ou pode aprender a execu

tar medidas de autocuidado terapéutico. Neste caso, o

individuo regula o exercícío e o desenvolvimento de suas

atividades de autocuidado enquanto o enfermeiro pro

move sua autonomía.

O processo de enfermagem de Orem é um método

de determinacáo das deficiencias de autocuidado e a pos

terior definicáo dos papéis da pessoa ou enferrneiro para

satisfazer as exigencias de autocuidadot'<I. O processo

de enfermagem proposto por Orem(ll) compreende as

seguintes fases:

1. Diagnóstico e prescricoo: Nesta fase o enferrnei

ro determina as necessidades ou nao de cuidados e rea

liza a caleta de dados da individuo. Os dados específicos

sáo reunidos nas áreas das necessidades de autocuidado,

de desenvolvimento e de desvio de saúde do individuo,

bem como o seu inter-relacionamento. Incluern-se ainda

dados acerca dos conhecimentos, habilidades, motívacáo

e orientacáo da pessoa.

2. Planejamento dos sistemas de enfermagem e

plunejamento da execupl0 dos atos de enfermuoem: Nes

ta fase o enfermeiro cria um sistema que seja totalmen

te compensatorio, parcialmente compensatório ou de

apoio-educacño. Cornpreende acóes envolvidas no plane

jamento dos sistemas de enfcrmagern, isto é, uma orga

nizacáo dos componentes das exigencias terapéuticas de

autocuidado dos clientes e a selecáo da combínacáo de

maneiras de auxílio que sejam, ao mesmo telnpo, efetivas

e eficientes na tarefa de compensar ou sobrepujar os dé

ficit5 de autocuidado.

Com a utiliza~<1o do modelo de Orem, as lnetas sao

compativeis com o diagnóstico de enfermagem, capaci-
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tanda o paciente a tornar-se um verdadeiro agente de au

tocuidado. E na producáo e execucáo do sistema de enfer

magem, o enferrneiro pode prestar auxilio ao individuo

ou a família no que se refere ao autocuidado, de modo

a alcancar resultados identificados e descritos de saúde,

3. Evolucáo: Fase na qual o enfermeira e o cliente,

juntos, realizam a avaliacáo. A evolucáo é um processo

contínuo e é fundamental que o enfermeiro e o paciente

avaliern quaísquer modificacóes nos dados que possam

levar a um déficit de autocuidado.

MÉTODOS

Relato de experiencia com abordagem descritiva.

O uso dessa metodologia mostrou-se adequada para o

objeto de estudo e forneceu elementos para urna análise

a luz da teoria escolhida,

O cenário do estudo Ioi a unidade clínica de urna

materrndade de referencia de Fortaleza. Osujcito foi uma

gestante com diagnóstico médico de pré-eclámpsia e ge

melaridade, atendida em novembro de 2009.

Para a coleta de dados foi utilizado o processo de

enfermagem, elaborado seguindo-se a Teoría de Orem

que enfocava os seguintes aspectos: levantamento de

fatores condicionantes, demandas terapéuticas para o

autocuidado, capacidades e habilidades da paciente para

atender a essas demandas e os déficits de autocuidado,

A gestante foi acornpanhada por seis dias suces

sívos, Diariamente era realizada urna avalíacáo geral, se

guida pela identíficacáo dos déficits de autocuidado, bem

como dos respectivos diagnósticos de enfermagem com

base na Taxonomía 11 da NANDA-I.

A ídentíficacáo dos diagnósticos de enfermagem

subsidien o planejamento da assisténcia, que contern

plou a determinacáo das metas, dos métodos de ajuda,

do sistema de enfermagem e das intervencóes.

As intervencóes foram estabelecidas com base na

Classifícacáo das Intervencóes de Enfermageml ltl. Esse

planejamento passou por modificacóes de acordo com as

avalíacóes realizadas durante o cuidado. Todas as etapas

foram implementadas com urna meta primordial: levar a

paciente a realizacáo do autocuidado.

Em seguida, proceden-se a avalíacáo de indicado

res de saúde utilizando-se a Classifícacáo dos Resultados

de Enfermagem (NOe). A estrutura da Noe é abrangente

e contempla diversos indicadores clínicos que reagem as

íntervencócs de enfermagcm. Trata-se de uma organiza-
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cáo sistemática de resultados, desenvolvida em resposta

á necessídade de completar a documentacáo clínica da

assisténcia prestada pelo enfenneiro(14).

Os resultados de enfermagem sugeridos na Noe

sao estruturados ern escalas do tipo Likert, ísto é, ern ní

veis que podem ser classíñcados de 1 a S, sendo o escore

1 atribuído ao pior nivel de comprometímento do indica

dor, e o escore 5 ao melhor nivel, Este modelo possibilita

urna caracterizacáo mais concreta e reprodutível do esta

do de saúde do paciente(14).

Vale ressaltar que os resultados de enfermagern

podern ser avaliados em diferentes momentos ao longo da

aplicacáo da sísternatízacáo da assisténcía, e nao apenas

na etapa de Avaliacáo. No presente estudo, optou-se por

avaliar os resultados de enfermagem ern dois momentos:

anteriormente e posteriormente ás íntervencñes, pos

sibilitando uma descricáo clínica mais detalhada. Desta

forma, forarn selecionados os resultados de enfermagern

mais apropriados para os diagnósticos previamente iden

tificados, segundo a taxonomia 3N (NANDA, Nlf e NOC).

A anuencia ao estudo foi concedida, após o escla

recímento dos objetivos da pesquisa, mediante a assina

tura do Termo de Consentimeuto Livre e Esclarecido pela

paciente avaliada. O est.udo foi aprovado pelo Comité de

Ética da instítuicáo rcsponsável pela pesquisa, sob o pro

tocolo n". 046/09.

RESULTADOS

Conforme instrumento de coleta de dados, os pro

blemas levantados at.ravés da entrevista e exame físico

colocavam a paciente en urna relacáo de dependencia

total da equipe de enfermagem na primeira avaliacáo,

Apresentamos a seguir o quadro referente aos

diagnósticos levantados, as íntervencoes prescritas e aos

resultados de enfermagem obtidos, especificamente para

o sujeito em estudo (Quadro 1).

D1SCUSSAO

Os disturbios hipertensivos sáo as complicacóes

maternas de maior relevancia durante o ciclo gravídíco

-puerperal. Porém, é importante ressaltar que o acompa

nhamento pré-natal constit.ui fator chave na prevencáo e

conducáo de casos graves como a hipertensáo gestacionaL

Preconiza-se que toda gestante com pressáo ar

terial igual ou superior a 160xl00mmhg, ou com outros
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Quadro 1 - Sistematizacáo da assisténcia de enfermagem a urna gestante com hípertensáo arterial com base na teo

ria do autocuídado de Orem, Fortaleza, CE, Brasil, 2009

",Resultados de Enfermagem; Indicadores clínicos dos resultados de enfermagem.

Diagnósticos de enfermagem Resultados obtídcs Intervencñes realizadas Resultados alcan<;ados

Dar aguda, evidenciada Nivel de dor" Avalíacáo da don íncluíndc localiza- Nível de dor
,

~, po, , ,
compcrtamentc expressívc - Dor relatada '" 2 (substancial] ~ao e características. - Dor relatada

,,,'
: 4 [leve]e

relacionada o agentes bíológi- - Oferta de cuidados precisos de anal-

coso gesta.
Uso de estratégi as terapéuticas de

comuntcacác.

2, Ansledade, evidenciada por pro Nivel de ansíedade
,

Preparacáo para a índícacác do par Nível de ansíedade, ,
ocupacáo e aumento da tensan - Anstedade verbaltzada

h
:2 (subs- too - Anstedade verbal izada

H
: 4 [leve]

relacionada a arneaca ao estado tancíaf] Oríentacües aos pais (sobre 0' be- Preccupacác e~:gerada sobre
materno fetal. Preccupacác ex~?erada sobre bes}. eventos da vida :4(leve)

eventos do vida , 2 [substan- lnformacñc e apcto para facilitar o
cial] nascímentc.

3, Risco de intolerancia á ativida- Atívidades de vida diár¡a
,

- Cuidados na gravidez de alto risco. Atívidades de vida diár¡a
,, ,

de, relacionado á de Higiene
h

2 (muito comprometí- ldentíñcacñc do nivel conhecímentc Higiene '''' 4 [levementepresenp , , compro-

problemas círculatórtcs (au- da) da paciente. metida]
mento da pressáo: pré-eclamp- - Camínhar

H
2 (multo comprome- - Oferta de onentacác. Camtnhar

H
4 (levemente, , com-

sía]. tida]
,,,'

-Veríñcacác da freqüencía cardíaca fe- prometida)
Autcpcslclcna-mentc ,2 (muítc tal e materna, Autcpcsícíona-mento' ':4 (leve-

comprometida) - Onentacác dos accmpanhantes. mente comprometida)

4, Díspostcác aumento do Enfrentarnento
,

Oríentacóes país (sobre be Enfrentamentc
,

para o , aos 0' ,
autccuídedo, evidenciada por - Verbaltze sensacíc de controle: 3 bes). Verbalíza sensacíc de controle:
dese¡c e.,"presso de aumentar a (as vezes demcnstrado] Expltcacáo e demonstracáo do esta- 5 (ccnststentemente demons-
índependencía na rnanutencác Busca ínformacóes sobre a dcen do do bebé. traclo]
da saúde. ya e o trata mento: 3 [as vez es Monttoracáo das necessídades de - Busca tnfcrmacóes sobre a doen-

demonstrado] aprendízegem da familia. ya e o tratamento: 5 (consisten-

Usa estratégías eñcazes de en tcmcntc demonstradc]
frentamento: :1 (as vezes de- Usa estratégtes eñcazes de en-
monstrado] frentamento: 5 (consistente-

mente dernonstradc]

5, Risco de díade máe/fetc pertur- Estado fetal: pré-parto
,

- Monttcracñc fetal. Estado fetal: pré-partc
,, ,

badc, relacionada a ccmplíca- Frequéncta cardíaca fetal*~: 2 Cuidados na gravidez de alto risco. Frequencía cardíaca feta(*: 4
các da gestacác [pré-eclámp- [desvío substancial dos pará- Preparo para a índícacác do parto. (desvíe leve dos parámetros
sia] e ao transporte de oxigünic metros normats] Cuidados durante o parto e pós- normais ]
dirninuído (hípertensñc e do- Variabilidade dos adrados no parto, Vanabtltdade dos adrados no
enea cardíacaJ. monítcramentc eletrónícc do Mcrutoracáo dos sínais vítaís. monítcramentc eletrónícc do

feto" ,2 (desvíe substancial dos - Determínacác do preparo da pacten- feto
h

4 [desvío leve dos pará-,
parámetros normaís] te para a cesariana, metros ncrmaís]

Repasse de Infcrrnacües sobre o,
bebés.

Tratamentc da der.
Mcnítoracáo dos lóquícs e ccntracñc

uterina.
Oríentacác sobre aleítamentc ma-
terno,

6, Conforto prejudícado por ansíe- Bem-estar pessoa(~~ - Controle da dar.
,

Bem-estar pessoal ~*

dade, falta de controle da sttua Saúde psicológica ,2 [um pouco - Cuidados na gravidez de alto risco. Saúde psicológica ,4 (muito sa-
eñe, medo e relato de sentí: -se satisfeita] Cuidados durante o parto [parto de ttsfetta]
desccnfortávet. Interacñes sociais ~* 2 [utn pouco risco). Interacñes scctaís *~ 4 [muito, , sa-

satísfeíta]
H

- Cuidados pos-parto. tísfetta]
H

- Capaodade de enfrentamentc ,2 - Capacídade de enfrentamento ,4
[utn pouco satisfeita] (multo sattsfeita]

"

sinais de pré-eclampsia grave, deve ser hospitalizada e

cuidadosamente IHonitorada(15--16). No caso cstudado, a

paciente foi prontamente encaminhada para urna mater

nidade de referencia em alto risco, na qual foi assistida,

O tratamento para pacientes hospitalizadas com

pré-eclampsia consiste em prevenir a eclampsia, reduzir

a pressao arterial (em prol da preven~ao de hemorragia

cerebral materna) e realizar o parto de acordo com as

condicoes maternas e a maturidade fetal(16).

A sisternatizacáo e a organízacáo do atendimen

to de enfermagem sao fundamentais diante do cuidado

altaIHente especializado e complexo que é requerido do

enfermeiro que atua no centro obstétrico, objetivando

urna assistencia de qualidade. Essa premissa é defendi-
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da em um estudo tocado ern cuidados ao recérn-nascido

prematuro, que refere urna relacáo entre a ausencia de

sistematízacáo das acóes e prejuízos no desenvolvimento

de atividades educativas ern grupos matcrnost-"!

Durante os seis días de acompanharnento da pa

ciente avaliada, implernentou-se as etapas do preces

so de enfermagern segundo a Teoría do autocuidado de

Orem(ll), adaptando a Taxonomia II dos diagnósticos de

enfermagem da NANDA-I(10) e as taxonomías da Classi

fícacáo das lntervcncóes de Enfermagem (NIC)[13) e da

Classificacáo dos Resultados de Enfermagern (NOc)(14)

as necessidades de autocuidado da gestante.

A sístematízacáo da assisténcia de enferrnagem a

esse tipo de paciente constítuíu-se um desafio, visto que

era necessário prestar auxilio as demandas de autccuí

dado da paciente, limitadas por déficits inerentes a gravt

dade do quadro clínico, e ao mesmo tempo estimular sua

independencia para o autocuídado, prornovendo urna as

sisténcia emancipatória,

Verificamos que as intervencóes de enfermagem

atenderarn as metas por nós elaboradas, as quais visa

vam o alcance de um nivel satísfatório de independencia

da paciente, por meio da ídentificacáo dos sistemas de

enfermagem de Oreml' I). OS resultados evídenciaram

que houve urna evolucáo, de um sistema totalmente C01n

pensatório para um sistema de apoio-cducacáo, ao longo

da assisténcia prestada,

As intervencóes estabelecidas foram centradas no

conhecimento da paciente, como estrategia para o desen

volvimento de níveis mais elevados de independencia da

mesma para seu autocuidado. Verifica-se que na prática

é frequente a ocorréncia de falhas no processo de cornu

nícacáo entre o profissíonal e o paciente. Pacientes que

portam a Síndrome Hipertensiva murtas vezes náo rece

bern ínformacóes adequadas ern termos de conteúdo ou

ajustadas ao seu grau de instrucáo.

É necessário que os profissionais de saúde se dis

ponibilizem a oferecer-Ihes as informa<;óes necessárias

de forma clara e compreensíveL Este cuidado é iTnprescin

dível para que se alcance uma mudan<;a comportamental

efetlva. Ademais, a hipertensfio arterial comumente nao

causa altera<;óes físicas exacerbadas que levem os indi

víduos a apresent.ar sinais e sint01nas desconfortáveis, o

que faz com que o aconselhamento seja fundamentaI( 8).

A intera<;ao com a paciente fOl considerada satls

fatória, desde a admissao, na qual foram identificadas

as principais dúvidas e medos, passando pelo desenvol-
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vímento do estudo, no qual as insegurancas foram tra

balhadas, oportunízando a cornpreensáo e atendimento

das necessidades pessoais durante todo o ínternamento,

culminando com a alta, na qual foram identificados níveis

de independencia e bern-estar notáveis, Desta forma, efe

tuou-se parte do processo de cuidar e houve reconhecí

mento por parte da paciente quanto a nossa partícípacáo,

A utilizacáo de urna estrutura conceitual como re

ferencial teórico da assisténcia subsidiou a organízacáo

das etapas do processo de enfermagem, estruturando

cada passo, do planejarnento a avaliacáo. Seguiu-se, des

ta forma, urna estrutura sistemática e lógica no ambiente

hospitalar, sobretudo com o uso das taxonomías NAND;\,

NICe NOC, direcionando-nos a resolucáo dos problemas

identificados,

Apesar dos beneficios oriundos da utilizacáo da

Sisternatízacáo da Assisténcia de Enfermagem, observa

-se que algumas instítuícóes os enferrneiros nao a utili

zam, visto que tornam dccísóes nao pautadas no raciocí

nio clínico, bem como nao se preocupam corn a qualidade

dos registros referentes ao planejamento do cuidado(15).

Alérn disso, nao encontramos outros estudos que se re

portassem ao uso das taxonomías NANDA, NICe NOC no

cenário da assisténcia obstétrica, a título de cornparacáo,

reforcando a importáncia de investigar mais a fundo o

uso destas tecnologías de enfermagem.

Em relacáo aos sistemas estabelecidos por Orem,

veriñcou-se, no presente estudo, que o sistema apoio

-educacáo é fundamental para suprir as demandas do

autocuidado terapéutico, visto que, através dele, o enfer

meiro pode auxiliar o indivíduo a se tornar agente do seu

autocuídado, se adaptando de maneira eficaz as condutas

terapéuticas definidas.

No decorrer do estudo a gestante apresentou

contracóes uterinas e aumento da pressáo arterial as

sociados a manifestacñes de ansiedade e preocupacáo

quanto ao desfecho do parto. O sistema de apoio-educa

<;ao foi o ponto central das interven<;óes, visto que este

é voltado para a instrumentaliza<;ao dos clientes para o

autocuidado[ll),

Um estudo realizado com 56 mulheres hiperten

sas, durante a consulta de enfermagem, evidenciou que

nem sempre a paciente tinha consciencia da import.áncia

do autocuidado para a manuten<;ao da vida, da saúde e

do bem-estar:. Foram necessários incentivos e orient:a<;ao

para a execu<;fio do 1nesnw, visando a emancipa<;ao das

mulhcrcs atcndidas(1B),



Ressalta-se a necessidade do seguimento através

de retornos e consultas derotina para que tais aspectos

sejam constantemente checados pelo enferrneiro e refor

cados a cada encontro, considerando que incorporar mu

dancas no estilo de vida, essencíaís para que as deman

das de autocuidado sejam satisfeitas, exige dedicacáo e

motivacáo do indivÍduo(18).

CONCLUSAO

Percebeu-se no fazer cotidiano que a parturiente

necessita de apoio, estar junto, atencáo, respeito e con

síderacáo, Esta perspectiva despertou, nos profissionais

de enfermagem da instituícáo em estudo, um novo olhar,

que contemple nao apenas o fazer tecnológico, mas o

estar presente, ser com o outro, multiplicando cuidados

e minimizando as dificuldades. Houve tambérn um des

pertar da parturiente quanto ao reconhecímento de suas

potencialidades para o desenvolvimento do autocuidado.

Este processo nos possibilitou promover urna co

rnunícacño mais objetiva, adequando-se ao planejamen

to da assisténcia de enfermagem baseado na teoría de

Orem, o qual subsidiou a aplicacáo sistemática da assis

téncia. Desta forma, o enfrentamento da ansiedade e do

medo foi facilitado.

Ao longo da históría, o significado do parto para

as mullieres passou a ter um elo multo estreito com a

maneíra como essas mulheres sao atendidas. Portante, o

cuidado integrado e humanizado de enfermagem cons

titui fator fundamental para que a resolucáo do parto

aconteca de maneíra mais natural, segura e tranquila.

Os resultados comprovaram a possibilidade de

identificar, pela assisténcia fundamentada na teoria

de Orern, que a gestante pode passar de um sistema de

apoio-educacáo, no início, para um sistema parcialmente

compensatório. amedida que ocorre a resolucáo do par

to. No caso estudado seu atendimeuto exigiu o sistema

totalmente compensatorio e progrediu até o sistema de

apoio-educacáo,

É importante salientar o resultado eficiente nao

apenas para a paciente, mas tambérn para a instituicao

e para os profissionais do local do estudo, visto que a co

rnunícacño com a paciente reduz a possibilidade de erres

e, consequentemente, o desperdicio de tempo e recursos.

Por último, fica a pro posta de desenvolver estudos

que relacionern os diagnósticos, as prescricoes e os resul

tados de enfermagem em gestantes de alto risco, como

Herculanc MMS,Scusa VEc, Galvác MTG;Caetano TA, Damasceno AKC

resposta anecessidade de selecionar prescricóes especí

ficas a esta clientela.
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