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RESUMO 

 
 
NÓBREGA, RENATA VALERIA. Proposta de subconjunto terminológico da 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® para 
hipertensos na atenção básica. 2012. 148.f Dissertação (Mestrado) - Centro de 
Ciências da Saúde/Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. 
 
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial que se 
manifesta como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial 
elevados e sustentados, sendo considerado um problema sério de saúde pública no 
Brasil e no mundo. Por isso, os hipertensos necessitam de uma assistência de qualidade, 
principalmente do enfermeiro, porquanto o cuidar deve pautar-se em todos os passos da 
consulta de enfermagem na atenção básica tendo como arcabouço teórico o Modelo de 
Cuidados na Doença Crônica aplicado na área da Enfermagem associado ao modelo 
conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta. OBJETIVO: Estruturar um 
Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos acompanhados na atenção 
básica de saúde. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória 
descritiva desenvolvida em quatro etapas: 1) Coleta de termos e conceitos relevantes 
para a prática de enfermagem relacionada ao cliente com hipertensão arterial a partir da 
análise nos documentos sobre hipertensão arterial sistêmica do Ministério da Saúde; 2) 
Elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 
conforme as recomendações do Conselho Internacional de Enfermeiras, tendo por base 
o modelo de referência de Diagnóstico de enfermagem e Ação de enfermagem da ISO 
18.104 e o Banco de termos; 3) Validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e 
intervenções de enfermagem construídas por um grupo de discussão, com a participação 
de enfermeiros representantes dos Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde 
de João Pessoa; e 4) Estruturação de um Subconjunto Terminológico da CIPE® para 
hipertensos na atenção básica incluindo a significância para a Enfermagem, o modelo 
teórico utilizado e a relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 
enfermagem. RESULTADOS: Foram identificados 565 termos relevantes para a 
prática de enfermagem na área da hipertensão arterial, que foram submetidos ao 
mapeamento cruzado com os termos do Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2011, 
resultando no Banco de Termos da Linguagem de Enfermagem relevantes para aspectos 
relativos à hipertensão arterial, contendo 178 termos constantes e 387 termos não 
constantes nessa classificação. Para a construção de afirmativas de 
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem seguiram-se as recomendações 
do Conselho Internacional de Enfermeiras, finalizando em 60 afirmativas de 
diagnósticos/resultados de enfermagem e 351 afirmativas de intervenções de 
enfermagem. Essas afirmativas foram distribuídas de acordo com o Modelo de 
Cuidados na Doença Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta. A 
proposta de estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE® para Hipertensos na 
Atenção Básica é uma ferramenta de auxílio ao enfermeiro na organização do processo 
de trabalho no que tange à assistência de enfermagem ao usuário hipertenso, bem como 
na padronização dos registros de enfermagem realizados na consulta de enfermagem. 
CONCLUSÃO: Espera-se que a proposta do subconjunto terminológico da 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® para hipertensos na 
atenção básica seja eficaz e de qualidade e possa proporcionar uma melhoria nos 
registros da assistência, pois se acredita que o produto desta pesquisa contemple uma 
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necessidade da prática de enfermagem na construção de uma terminologia que 
possibilite a evolução dos Sistemas de Informação da Atenção Básica de Saúde e a 
utilização de uma linguagem unificada da Enfermagem. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Hipertensão Arterial; Atenção Básica; Terminologia. 
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ABSTRACT 
  
NÓBREGA, RENATA VALERIA. Proposal for a terminological subset of the 
International Classification for Nursing Practice - ICNP® for hypertensive patients 
in primary care. 2012. 148.p Dissertation (Master) – Center of Health Sciences/ 
Federal University of Paraíba, João Pessoa-PB. 
 
INTRODUCTION: Arterial Hypertension is a multifactorial clinical condition that 
manifests as a syndrome characterized by the presence of elevated and sustained blood 
pressure levels, being considered a serious public health problem in Brazil and 
worldwide. Therefore, hypertensive patients need quality assistance, especially from the 
nurse whose care must follow every step of the nursing consultation in primary care, 
having as theoretical framework the Chronic Disease Care Model applied in Nursing 
associated with the Horta's Basic Human Needs conceptual model. OBJECTIVE: 
Design an ICNP® Terminological Subset for hypertensive patients monitored in primary 
health care. METHOD: This is an exploratory descriptive survey conducted in four 
stages: 1) Collection of relevant terms and concepts regarding the nursing practice 
related to the client with Arterial Hypertension based on document analysis about 
Systemic Arterial Hypertension of the Ministry of Health; 2) Formulation of statements 
the nursing diagnoses/results and interventions as recommended by the International 
Council of Nurses, based on the reference model for nursing diagnosis and nursing 
action of the ISO 18.104 and the bank of terms; 3) Validation of statements the nursing 
diagnoses/outcomes and interventions formulated by a discussion group, with the 
participation of representative nurses from the Sanitary Districts of João Pessoa’s 
Health Department; and 4) Organization of a ICNP® Terminological Subset for 
hypertensive patients in primary care including its significance to the nursing practice, 
of the chosen theoretical model, and of the relationship between the statements of 
nursing diagnoses/results and interventions. RESULTS: There has been identified 565 
relevant terms to the nursing practice in the field of arterial hypertension, which were 
subjected to cross-mapping with the terms from the 2011 ICNP® 7-Axis Model, that 
resulted on the Nursing Language Term Bank, with relevant terms to the arterial 
hypertension field, containing 178 included and 387 terms not included on this 
classification. The formulation the statements of nursing diagnoses/results and 
interventions was guided by the recommendations of the International Council of 
Nurses, finishing with 60 statements of nursing diagnoses/results and 351 statements of 
nursing intervention. These statements were distributed in accordance with the Chronic 
Disease Care Model and the Horta’s Basic Human Needs Theory. The proposed 
structure for the ICNP® Terminological Subset for Hypertensive Patients in Primary 
Care is an instrument to aid nurses in the working process organization concerning 
hypertensive patients nursing care, as well as a standardization on nursing records 
produced in nursing consultation. CONCLUSIONS: It is expected that the proposed 
terminological subset of the International Classification for Nursing Practice - ICNP® 
for hypertensive patients in primary care turns out to be effective and qualified, and that 
it may provide an improvement on the assistance records, because it is believed that the 
results of this research behold a necessity in the nursing practice constructing a 
terminology that enables an Information Systems for Primary Health Care evolution, as 
well as an unified nursing language utilization. 
 

Key words: Nursing; Arterial Hypertension; Primary Care; Terminology. 
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RESUMEN 

 

NÓBREGA, RENATA VALERIA. Propuesta para un subconjunto de terminología 
de la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería - CIPE® para la 
hipertensión en atención primaria. 2012. 148.h Disertación (Máster) - Centro de 
Ciencias de la Salud/Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa-PB. 
 

INTRODUCCIÓN: La Hipertensión Arterial es una condición clínica multifactorial 
que se manifiesta como un síndrome caracterizado por la presencia de niveles de 
presión arterial elevados y sostenidos, y se considera un grave problema de salud 
pública en Brasil y en todo el mundo. Por lo tanto, los pacientes hipertensos necesitan 
una atención de calidad, especialmente del Enfermero cuyo cuidado debe guiarse en 
cada paso de la consulta de enfermería en atención primaria que tiene como marco 
teórico el Modelo de Atención en la Enfermedad Crónica aplicado en el área de la 
Enfermería asociado al modelo conceptual de las Necesidades Humanas Básicas de 
Horta. OBJETIVO: Diseñar un Subconjunto de Terminología de la CIPE® para los 
hipertensos acompañados en la atención primaria de salud. MÉTODO: Se trata de un 
estudio descriptivo exploratorio llevado a cabo en cuatro pasos: 1) Recopilación de 
términos y conceptos relevantes para la práctica de enfermería relacionada al cliente con 
Hipertensión Arterial a partir del análisis de documentos sobre Hipertensión Arterial 
Sistémica del Ministerio de Salud; 2) Elaboración de afirmativas de diagnósticos/ 
resultados e intervenciones de enfermería según las recomendaciones del Consejo 
Internacional de Enfermeras, con base en el modelo de referencia para el Diagnóstico de 
enfermería y la Acción de enfermería de la norma ISO 18.104 y el Banco de términos; 
3) Validación de las afirmativas de diagnósticos/ resultados e intervenciones de 
enfermería construidas por un grupo de discusión, con la participación de enfermeros 
representantes de los Distritos Sanitarios de la Secretaria Municipal de Salud de João 
Pessoa; y 4) El diseño de un Subconjunto de Terminología de la CIPE® para los 
hipertensos en atención primaria incluyendo la importancia para la enfermería, el 
modelo teórico y la relación de las afirmativas de diagnósticos/resultados e 
intervenciones de enfermería. RESULTADOS: Se identificaron 565 términos 
relevantes para la práctica de la enfermería en el área de la hipertensión arterial, que 
fueron sometidos al mapeo cruzado con los términos del Modelo de los 7 Ejes de la 
CIPE® 2011, lo que resultó en el Banco de Términos del Lenguaje de Enfermería 
relevantes para el área de la Hipertensión Arterial, que contiene 178 términos figurantes 
y 387 términos no figurantes en esta clasificación. Para la construcción de las 
afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenciones de enfermería fueron seguidas 
las recomendaciones del Consejo Internacional de Enfermeras, terminando en 60 
afirmativas de diagnósticos/resultados de enfermería y 351 afirmativas de 
intervenciones de enfermería. Estas afirmativas fueron distribuidas de acuerdo con el 
Modelo de Atención en la Enfermedad Crónica y con la Teoría de las Necesidades 
Humanas Básicas de Horta. La estructura propuesta para el Subconjunto de 
Terminología de la CIPE® para los Pacientes Hipertensos en Atención Primaria es una 
herramienta para ayudar a los enfermeros en la organización del proceso de trabajo en lo 
que respecta a la atención de enfermería a los hipertensos, así como en la normalización 
de los registros de enfermería realizados en la consulta de enfermería. CONCLUSIÓN: 
Se espera que la propuesta del subconjunto de terminología de la Clasificación 
Internacional para la Práctica de Enfermería - CIPE® para los hipertensos en la atención 
primaria sea efectiva y de calidad y que pueda proporcionar una mejora en los registros 
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de asistencia, porque se cree que el producto de esta investigación contempla una 
necesidad de la práctica de enfermería en la construcción de una terminología que 
permita la evolución de los Sistemas de Información de Atención Primaria de Salud, así 
como el uso de un lenguaje unificado en la Enfermería. 
 
Palabras clave: Enfermería; Hipertensión Arterial; Atención Primaria; Terminología. 

 



8 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A DEUS, por sempre estar presente no meu caminho me guiando e permitir alcançar 
mais um sonho;  
 
Aos meus, queridos e amados, pais, ZÉ MARÉ E LUZIA. A vocês, que sempre 
estiveram presentes nas minhas decisões e me apoiaram durante essa jornada do 
Mestrado, agradeço a dedicação, o amor, carinho e a confiança; 
 
Aos meus irmãos RONALDO e RICARDO que sempre me apoiaram; 
 
Aos meus familiares, em especial as Famílias de: MARGARETH e DUDA, MARIA 
DO CÉU e ADEMAR, e LÚCIA e BOSCO, que sempre me acolheram e 
compartilharam momento de alegria e tristeza. Meus sinceros agradecimentos; 
 
À minha amiga e “irmã” LEYZE, por esses anos de convivências juntas e me suportar 
nos momentos de aperreios no mestrado; 
 
Aos AMIGOS que me fizeram buscar forças para continuar enfrentando os obstáculo.  
 
Aos AMIGOS e COLEGAS de trabalho da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE do Município de João Pessoa, em especial Maura Sobreira, Rafael Felix, Talita 
Tavares, Cláudia Ribeiro, Améris Araújo e Priscila Nunes, que sempre compreenderam 
a minha “loucura” para dar conta do processo de trabalho e Mestrado; 
 
À minha orientadora, Professora MIRIAM NÓBREGA, exemplo de professora 
humana, pelo conhecimento e simplicidade como sempre conduziu os seus 
ensinamentos, tornando o espaço de troca de saberes e obrigação agradável. A senhora, 
a minha eterna admiração e respeito; 
 
Às Professoras GRAÇA FERNADES, JÚLIA SOARES e TELMA GARCIA pelas 
orientações durante a elaboração do projeto de dissertação e desenvolvimento da 
pesquisa. Obrigada, pelas contribuições; 
 
À Professora MARIA VILANÍ GUEDES, por aceitar a participação na banca 
examinadora do meu trabalho. 
 
Aos COLEGAS DO MESTRADO, pelos momentos felizes e tristes que 
compartilhamos juntos, com o propósito comum do crescimento profissional. 
 

 



9 
 

À COORDENAÇÃO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, da Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa, representada por SILMERE BRITO, pelo apoio na execução da 
pesquisa. 
 
Ao grupo de ENFERMEIROS que participaram da validação desta pesquisa o meu 
agradecimento. As trocas de experiências foram valiosas. 
 
A todos que direto ou indiretamente contribuíram para a conclusão de mais uma etapa 
da minha vida. 

 



10 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 Etiologia da hipertensão arterial primária de acordo com a teoria do 

mosaico do Professor I. R. Page............................................................ 

28 

Figura 2 Tratamento farmacológico da hipertensão arterial................................ 35 

Figura 3 Transformação da CIPE® Beta 2 para o Modelo  de Sete Eixos da 

CIPE®...................................................................................................... 

 

44 

Figura 4 Relação entre ciclo de vida CIPE® e desenvolvimento de catálogos...... 49 

Figura 5 Modelo de cuidado para doenças crônicas............................................. 52 

Figura 6 Modelo de cuidado para doenças crônicas aplicado na área da 

Enfermagem.......................................................................................... 

 

54 e 90 

Figura 7 Fases da consulta de enfermagem aplicada ao hipertenso na Atenção 

Básica de Saúde..................................................................................... 

92 

Figura 8 Necessidades Humanas Básicas de Horta e o Modelo de Cuidados na 

Doença Crônica aplicado na Enfermagem........................................... 

93 

 



11 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 1 Estratificação de risco individual do paciente 

hipertenso............................................................................................... 

 

32 

Quadro 2 Decisão terapêutica, segundo risco e pressão 

arterial..................................................................................................... 

 

33 

Quadro 3 Termos constantes da linguagem de Enfermagem relevantes para a 

área de Hipertensão Arterial segundo os Eixos da CIPE® 2011. João 

Pessoa, 2012........................................................................................... 

 

 

65 

Quadro 4 Termos não constantes da Linguagem de Enfermagem relevantes para 
a área de Hipertensão Arterial segundo os Eixos da CIPE® 2011. João 
Pessoa, 2012........................................................................................... 

 

66 

Quadro 5 Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

segundo as Necessidades Humanas Básicas de Horta. João Pessoa, 

2012........................................................................................................ 

 

 

70 

Quadro 6 Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

segundo as Necessidades Humanas Básicas de Horta João Pessoa, 

2012........................................................................................................ 

 

 

93 

 



12 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 Dimensões recomendadas do manguito para verificar a pressão 

arterial...................................................................................................... 

 

29 

Tabela 2 Classificação da pressão arterial em adultos........................................... 30 

Tabela 3 Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no 
consultório (> 18 anos)............................................................................ 

 

31 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 
 

1 Capítulo1  

 PROBLEMATIZAÇÃO....................................................................... 17 

2 Capítulo 2  

   

 OBJETIVOS.......................................................................................... 23 

2.1  Objetivo Geral......................................................................................... 24 

2.2 Objetivos específicos 24 

   

3 Capítulo 3  

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA....................................................... 25 

3.1 Hipertensão arterial................................................................................. 26 

3.2 Sistematização da Assistência de Enfermagem na Atenção Básica de 

Saúde ...................................................................................................... 

36 

3.3 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE®...... 40 

3.3.1 Subconjunto Terminológico da CIPE®................................................... 47 

3.4 Modelo de Cuidados na Doença Crônica (CCM)................................... 50 

   

4 Capítulo 4  

 MÉTODO.............................................................................................. 58 

4.1 Tipo de estudo........................................................................................ 59 

4.2 Local do estudo...................................................................................... 59 

4.3 Etapas da pesquisa................................................................................. 59 

4.3.1 Coleta de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem 

relacionada ao cliente com hipertensão arterial...................................... 

 

60 

4.3.2 Elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções 

de enfermagem........................................................................................ 

 

61 

4.3.3 Validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções 

de enfermagem construídas no estudo.................................................... 

 

61 

4.3.4 Estruturação de um Subconjunto Terminológico da CIPE® para 

hipertensos na atenção básica................................................................. 

 

63 

   



14 
 

5 Capítulo 5  

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS............................ 64 

5.1 Termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem 

relacionados ao cliente com hipertensão arterial para a construção do 

Banco de Termos................................................................................... 

 

65 

5.2 Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem............................................................................................. 

 

69 

   

6 Capítulo 6  

 ESTRUTURAÇÃO DE UM SUBCONJUNTO 

TERMINOLÓGICO DA CIPE® PARA HIPERTENSOS NA 

ATENÇÃO BÁSICA.......................................................................... 

88 

6.1 Significância para a Enfermagem........................................................... 89 

6.2 Modelo de Cuidados na Doença Crônica (CCM) aplicado na prática 

de enfermagem para hipertensos na Atenção Básica.............................. 

90 

6.3 Relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem para hipertensão arterial sistêmica..................................... 

92 

   

7 Capítulo 7  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................. 103 

   

 REFÊRENCIAS.................................................................................... 106 

   

 APÊNDICE............................................................................................ 116 

 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO:Etapa de identificação de termos................................ 

 

117 

 APÊNDICE B – Instrumento para identificação de termos e conceitos 

relevantes para a prática de enfermagem relacionado ao cliente com 

hipertensão arterial.................................................................................. 

 

118 

 APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO Etapa de validação das afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem.......................... 

 

130 

 APENDICE D - Instrumento para discussão dos  

 



15 
 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem relacionado ao 

cliente com hipertensão arterial.............................................................. 

131 

   

 ANEXOS 145 

 ANEXO A CERTIDÃO 146 

 ANEXO B TERMO DE ANUÊNCIA 147 

 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Há pessoas que lutam um dia e são boas. 
Há outras que lutam um ano e são melhores. 

Mas há as que lutam toda a vida e são 
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A presente pesquisa destinou-se ao estudo e à contribuição do conhecimento 

específico da Enfermagem, tendo como base uma proposta de construção de um 

subconjunto terminológico para hipertensos que dará subsídio para a implementação do 

cuidar de enfermagem, em especial na área da atenção básica. Ao longo dos tempos, a 

Enfermagem vem buscando a identificação de sua linguagem própria, iniciando com os 

estudos de Florence Nightingale. Fazer parte da construção desse conhecimento foi 

indispensável e motivador para buscar a autonomia do trabalho da Enfermagem e da 

qualidade do cuidar. 

O despertar para a escolha do objeto de estudo foi decorrência de uma trajetória 

acadêmica e profissional. Antecedendo a experiência profissional, tive a oportunidade, 

como graduanda do Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, de 

participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), inserida 

na linha de pesquisa Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em Enfermagem e 

Saúde do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Fundamentação da Assistência de 

Enfermagem (GEPFAE) do Programa de Pós-graduação em Enfermagem/CCS/UFPB. 

Desde então, destaca-se o meu engajamento com os trabalhos desenvolvidos sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no Centro CIPE® do Programa de 

Pós-graduação de Enfermagem da UFPB, na área hospitalar com o desenvolvimento do 

projeto “Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes 

hospitalizados nas clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB”. 

Logo em seguida à conclusão do curso, fui selecionada para trabalhar na área da 

Atenção Básica, cujo foco da prática da SAE voltou-se para a saúde coletiva. Neste 

momento, participei, em diversos momentos de discussões sobre o indicador de saúde - 

hipertensão arterial -, com o intuito de planejar propostas de reorganização do cuidar da 

Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família (ESF), para o acompanhamento dos 

hipertensos. Dessa forma, o meu ingresso, como enfermeira da equipe técnica de um 

Distrito Sanitário, no Município de João Pessoa (PB), possibilitou acompanhar a 

assistência de enfermagem proporcionada pelos enfermeiros da atenção básica e me 

senti incomodada com o cuidado prestado aos hipertensos acompanhados na Estratégia 

de Saúde da Família, uma vez que, na consulta de enfermagem, não se empregava uma 
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linguagem padronizada, o que tornava assistemático o cuidado com o indivíduo, a 

família e a comunidade. 

Contextualizando a hipertensão arterial, ressalta-se que é um sério problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo, considerado um dos mais importantes fatores de 

risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais 

(BRASIL, 2006a). Por essa razão, é necessária a participação de pesquisadores 

engajados nos estudos da área, como o Programa de Pós-graduação de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará que, desde 1996, definiu como área temática para seus 

estudos a esfigmomanometria e a assistência aos portadores de alterações 

cardiovasculares, em especial, a hipertensão arterial. Parte significativa dos alunos dos 

Cursos de Mestrado e Doutorado do referido programa, que atuam ou vão atuar em 

Programas de Saúde da Família, atendendo, entre outros, ao programa de tratamento da 

hipertensão arterial, têm se engajado nessa área temática, o que resultou na formação de 

quinze mestres e quatro doutores. Essa situação faz com que aspectos da assistência 

definam estudos de pós-graduação, que precisam ter forte vinculação com os problemas 

regionais e contribuir para a solução de problemas locais (ARCURI et. al., 2007). 

Com o meu ingresso no Programa de Pós-graduação em Enfermagem, na 

Universidade Federal da Paraíba, inseri-me no projeto “Subconjuntos terminológicos da 

CIPE® para áreas de especialidades clínicas e da atenção básica em saúde”, vinculado 

à linha de pesquisa Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em Enfermagem e Saúde, 

com a finalidade de desenvolver uma proposta de subconjunto terminológico da CIPE® 

para hipertensos na atenção básica. Assim, o interesse em ampliar os conhecimentos 

sobre a temática na área da atenção básica e na estruturação de subconjunto 

terminológico da CIPE® resultou no objeto de estudo desta pesquisa. 

No que diz respeito ao Município de João Pessoa, o grupo das doenças 

cardiovasculares concentrou o maior número de óbitos no ano de 2011, com 1.337 

óbitos seguidos dos óbitos causados por neoplasias (tumores) com 735, e óbitos por 

causas externas de morbidade e mortalidade com 694 (JOÃO PESSOA, 2012). Os 

óbitos por causas relacionados aos problemas do aparelho circulatório geralmente estão 

relacionadas a um estilo de vida sedentária, consumo excessivo de alimentos ricos em 

gordura e sal, álcool e tabaco. Nesta perspectiva, a Secretaria Municipal de Saúde atua 

em ações de promoção da saúde com atividades intersetoriais desenvolvendo ações 

voltadas para a alimentação saudável, do combate ao sedentarismo e ao tabagismo, 
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através do programa João Pessoa Vida Saudável e ambulatórios de referência para o 

tratamento do tabagismo. 
Ressalta-se, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa 

estabeleceu, a partir de 2009, no plano de ações e metas, a Vantagem Pecuniária 

Individual, atrelada ao alcance das metas das equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

descritas a seguir: as metas da gestão municipal para as ações de acompanhar e reduzir 

complicações de hipertensão negociadas, através do Pacto de Indicadores da Atenção 

Básica e Plano Municipal de Saúde – 2006/2009, foram: ampliar a captação dos 

hipertensos para 70% e acompanhar 100% dos hipertensos cadastrados (JOÃO 

PESSOA..., 2010). Em relação ao Plano Municipal de Saúde – 2010/2013, o indicador 

de captação de hipertensos continuou estimado em 70%, para qualificar 100% dos 

profissionais da Atenção Básica, reduzir para 35% o número de internação hospitalar 

por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e implantar serviços de urgências cardiológicas 

no Hospital Geral Santa Isabel (JOÃO PESSOA..., 2011) 

Dessas metas, os resultados alcançados no ano de 2009 foram: 46,4% de 

captação de hipertensos e 88,79% dos hipertensos acompanhados pela Estratégia de 

Saúde da Família (JOÃO PESSOA..., 2010). Para o ano de 2010, o município de João 

Pessoa conseguiu ampliar a captação de hipertensos de 46,4% para 54,11% e reduziu 

em 44,9% o número de internações hospitalares por Acidente Vascular Cerebral 

(JOÃO PESSOA..., 2011a). 

Em paralelo, percebem-se, na prática, fragilidades em relação ao cuidado com os 

hipertensos pelos profissionais para adotarem medidas de controle e uma assistência de 

qualidade, principalmente o enfermeiro que, para cuidar de sua clientela, deve pautar-se 

em todos os passos da consulta de enfermagem na atenção básica. 

Entre outras ações implantadas no município de João Pessoa, destaca-se a 

coordenação da Área Técnica de Hipertensão e Diabetes, concretizada no ano de 2010, 

o que viabiliza o monitoramento dos dados epidemiológicos entrelaçados com o 

acompanhamento e a discussão sobre o cuidar com as equipes da Estratégia de Saúde da 

Família. Portanto, ao refletir sobre SAE para a hipertensão arterial, na atenção básica de 

saúde, sinto-me inquieta com aqueles que, habitualmente, prestam cuidados a uma 

coletividade. Nesse sentido, é imprescindível aprofundar mais sobre a real situação de 

cuidados para os hipertensos. Além disso, ressalto a afinidade pela temática e o 

engajamento para tornar a profissão de Enfermagem com mais autonomia, com uma 

melhor qualidade no atendimento na atenção básica de saúde, bem como desencadear 
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estudos futuros de utilização pelos enfermeiros de um recurso universal – o 

Subconjunto terminológico da CIPE® para hipertensos na atenção básica, que implicará 

a disseminação do conhecimento e a cientificidade da profissão. 

É indispensável entender que, para que a qualidade da assistência de 

enfermagem, prestada ao usuário hipertenso, seja uma realidade, o serviço necessita de 

instrumentos para subsidiar o enfermeiro na realização do Processo de Enfermagem 

que, na atenção básica, é chamado de consulta de enfermagem. Até o momento, na 

Atenção Básica, os instrumentos de Enfermagem disponibilizados para o registro das 

atividades de hipertensão arterial são: a ficha de cadastro do Programa HIPERDIA, a 

ficha de acompanhamento do hipertenso e o seu cartão de usuário. 

No Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da 

Paraíba, foi desenvolvida e aprovada uma dissertação de Mestrado, que teve como 

objetivo construir um instrumento para a consulta de enfermagem aos hipertensos 

atendidos em unidades de saúde da família, fundamentado na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta (SANTANA, 2010).  Tratou-se de uma pesquisa realizada 

nas Unidades de Saúde da Família do Município de Cabedelo – PB, que possibilitou a 

construção de um instrumento que contempla variáveis das necessidades humanas 

básicas do usuário hipertenso, validados por docentes e enfermeiros da área, bem como 

a elaboração e a validação de afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, tendo como base a CIPE®.  Ressalta-se que o resultado da pesquisa está 

sendo aplicado pelos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, o que possibilita 

um avanço na efetivação da consulta de enfermagem, que disponibiliza os elementos 

para facilitar o trabalho dos profissionais de enfermagem, mas para isso é essencial para 

a utilização de uma linguagem que represente o cuidar de enfermagem, como, por 

exemplo, os sistemas de classificação existentes na Enfermagem. A consulta de 

enfermagem, quando realizada de forma adequada, permite ao enfermeiro identificar a 

situação-problema, as potencialidades do cliente e os focos da prática e usar o raciocínio 

clínico para determinar o diagnóstico e resultado de enfermagem e usar o raciocínio 

terapêutico para planejar as intervenções de enfermagem, imprimindo a esse conjunto 

de ações maior cientificidade, que confere credibilidade ao usuário e aos demais 

membros da equipe multiprofissional. 

Para operacionalizar a consulta de enfermagem, de acordo com o Art. 3º da 

Resolução 358/2009 (COFEN, 2009), a consulta de enfermagem deve ser fundamentada 

num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos, 
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resultados e intervenções de enfermagem. Por esse motivo, foi essencial definir o 

arcabouço teórico para nortear o cuidado prestado às pessoas com hipertensão arterial 

neste estudo. Entre os vários modelos teóricos existentes, escolheu-se o Modelo de 

Cuidados na Doença Crônica (CCM), e na área da Enfermagem, o Modelo Teórico das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta. 

 O CCM é considerado pelo Ministério da Saúde (2011) como norteador do plano 

de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. O referido modelo baseia-se 

na interação entre um doente informado participante e uma equipe de profissionais 

preparada e proativa, para incentivar a qualidade do cuidado das doenças crônicas 

(OPAS, 2010). 

Para facilitar essa interação, no que diz respeito à Enfermagem, foi necessário a 

associação de um modelo conceitual de enfermagem. Para isso, escolheu-se a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, que visa assistir o ser humano no atendimento 

de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, quando 

possível, pelo ensino do autocuidado; de recuperar, manter e promover a saúde em 

colaboração com outros profissionais (HORTA, 1979).  

Partindo do exposto, questionou-se: Que termos e/ou conceitos da linguagem 

profissional de enfermagem podem ser identificados nos documentos oficiais do 

Ministério da Saúde sobre hipertensão arterial sistêmica? Esses termos podem ser 

mapeados com o Modelo de Sete Eixos da CIPE®, para a identificação de termos 

constantes e não constantes nessa terminologia? A partir desses termos, podem-se 

elaborar afirmativas de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem para 

hipertensos na atenção básica de saúde? Essas afirmativas podem ser estruturadas como 

um subconjunto terminológico da CIPE® para hipertensos na atenção básica de saúde, 

tendo como base o Modelo de Cuidados na Doença Crônica e a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas? 

Na busca por respostas para esses questionamentos, espera-se contemplar uma 

necessidade da prática do enfermeiro na construção de terminologia, que favorecerá a 

evolução dos Sistemas de Informação da Atenção Básica de Saúde, e possibilitar o uso 

de uma linguagem unificada da Enfermagem. Visando alcançar resposta para tal 

inquietação, foram delineados quatro objetivos, que serão apresentados a seguir. 
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2.1 OBJETIVO GERAL 
• Estruturar um Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos na atenção 

básica de saúde, como base no Modelo de Cuidados na Doença Crônica e na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar termos e/ou conceitos da linguagem profissional de Enfermagem 

referenciados nos documentos do Ministério da Saúde sobre hipertensão arterial 

Sistêmica; 

• Fazer o mapeamento cruzado dos termos identificados com os termos constantes 

no Modelo de Sete Eixos da CIPE®; 

• Elaborar afirmativas de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem 

para hipertensos na atenção básica de saúde. 
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Esta seção contemplará a abordagem de quatro temas relacionados ao objeto de 

estudo: hipertensão arterial, Sistematização da Assistência de Enfermagem para 

hipertensos na atenção básica de saúde, Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem e Subconjunto terminológico, e os modelos teóricos do estudo: Modelo de 

Cuidados na Doença Crônica (CCM) e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Horta. 

 

 

3.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A Hipertensão Arterial é uma condição clínica multifatorial que se manifesta 

como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial elevados e 

sustentados, associados a alterações hormonais e, no metabolismo, a fenômenos tróficos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA..., 2010; CHAVES et al., 2010).  

Tendo como base o histórico epidemiológico da hipertensão arterial, Lopes e 

Drager (2006) a definem como o aumento dos níveis pressóricos acima do recomendado 

para uma determinada faixa etária e condições clínicas. Para um melhor entendimento 

desses níveis pressóricos, complementa-se essa definição com o conceito de pressão 

arterial (PA) - a pressão que o sangue exerce contra a parede interna das artérias e a 

força que movimenta o sangue pelo sistema circulatório, fluindo de local de alta pressão 

para outro de baixa pressão (ARAÚJO; CASSELA FILHO, 2006). Em outra linguagem, 

para Ferreira, Ferreira Filho e Póvoa (2004), a pressão arterial é força elástica exercida 

pelas paredes arteriais sobre seu conteúdo sanguíneo. Na prática, como a força que 

equilibra o coração, transmitida pelo sangue. 

É importante enfatizar que a pressão mais alta obtida durante a fase de contração 

do coração é denominada pressão sistólica, e a pressão mais baixa, que ocorre durante a 

diástole ventricular, representa a pressão diastólica. Assim, o fluxo sanguíneo, no 

interior dos vasos, depende diretamente da diferença de pressão entre as duas 

extremidades do vaso e da resistência à passagem do fluxo. Essas duas variáveis são 

grandezas indiretamente proporcionais. Isso significa dizer que, quando aumenta o 
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diferencial de pressão, o fluxo também aumenta; aumentando a resistência, o fluxo 

diminui (ARAÚJO; CASSELA FILHO, 2006). 

No Brasil e no mundo, a hipertensão arterial constitui um grave problema de 

saúde pública, que compõe um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Ela é 

responsável por, pelo menos, 40% das mortes por acidente vascular cerebral e por 25% 

das mortes por doença arterial coronariana (BRASIL, 2006a). Segundo dados da 

pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, feita com 54 mil adultos, a proporção de 

brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial cresceu de 21,5%, em 2006, para 

24,4%, em 2009 (BRASIL, 2010a).  

Destaca-se, ainda, no âmbito nacional, que a pesquisa supracitada revela a 

prevalência da hipertensão, de 2006 a 2009, com um aumento em todas as faixas etárias, 

principalmente entre os idosos. Atualmente, 63,2% das pessoas com 65 anos ou mais 

sofrem do problema contra 57,8%, em 2006. O percentual de hipertensos não passa de 

14% na população até os 34 anos. Dos 35 aos 44 anos, a proporção sobe para 20,9%. O 

índice salta para 34,5%, dos 45 aos 54, e para 50,4%, dos 55 aos 64 anos (BRASIL, 

2010a). 

De acordo com a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

por inquérito telefônico - VIGITEL, a proporção de hipertensos é maior entre mulheres 

(27,2%) que entre homens (21,2%). A pesquisa também aponta que, quanto menor a 

escolaridade, mais casos da doença são diagnosticados. Entre os dados de diagnóstico 

de hipertensos da pesquisa ora referida, João Pessoa apresentou 24,8% dos casos, e ao 

se comparar com outras capitais do Nordeste, como Recife (27,6) e Salvador (26,2 %), 

constituiu a terceira capital com percentual mais elevado de casos de hipertensão arterial 

(BRASIL, 2010b).  

Ainda sobre os dados epidemiológicos da hipertensão, a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2010) divulgou, na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, que, em 2001, 

cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas às consequências da 

elevação da pressão (54% por acidente vascular encefálico [AVE] e 47% por doença 

isquêmica do coração [DIC]), a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento 

econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos. No Brasil, as doenças 

cardiovasculares têm sido a principal causa de morte. No ano de 2007, ocorreram 

308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório. Entre 1990 e 2006, observou-se 

uma tendência lenta e constante de redução das taxas de mortalidade cardiovascular. 
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Chaves et al. (2006) e Ferreira et al. (2009) afirmam que diversos fatores de risco 

estão relacionados com à HAS, entre eles, destacam-se hereditariedade, sedentarismo, 

tabagismo, etilismo, obesidade, distúrbios do metabolismo da glicose e dos lipídios. 

Outros fatores de riscos, ainda, podem estar causalmente associados à elevação dos 

níveis pressóricos, como alimentação inadequada, excesso de sal.  

A não adesão ao tratamento da hipertensão arterial é um problema que deve 

sensibilizar os profissionais de saúde por dificultar a assistência no acompanhamento 

desse paciente. Por isso, a enfermeira desenvolve importante papel nesse contexto. Sua 

importância na aferição da pressão arterial é reconhecida há décadas e seu papel se 

ampliou muito além do procedimento de verificação da pressão arterial (MOREIRA; 

ARAÚJO; PAGLIUCA, 2001). O tratamento para o controle da hipertensão arterial 

inclui, além da utilização de medicamentos, a modificação de hábitos de vida (PÉRES; 

MAGNA; VIANA, 2003).  

No tocante à etiologia, a hipertensão arterial é um agravo que apresenta menos 

de 10% dos casos etiologias identificáveis, ou seja, secundárias. Assim, mais de 90% 

dos casos são decorrentes de causas não identificáveis, denominadas idiopáticas, 

essenciais ou primárias, e mesmo quando pesquisadas de modo exaustivo, perpassam 

por série de fatores, conforme a Teoria do mosaico do Professor I. R. Page (1949), 

descrito por Ferreira, Ferreira Filho e Póvoa (2004). 

 
Figura 1: Etiologia da hipertensão arterial primária de acordo com a teoria do mosaico 
do Professor I. R. Page. 

 
 
Fonte: Guia de Medicina Ambulatorial e Hospitalar de cardiologia. São Paulo, 2004.  
 

Sendo assim, o diagnóstico e a classificação dos valores pressóricos da 

Hipertensão Arterial são realizados pela detecção de níveis elevados e sustentados de 
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pressão arterial, que deve ser verificada em toda avaliação por membros da equipe 

multiprofissional da saúde. Considerando isso, as VI Diretrizes Brasileira de 

Hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA..., 2010) preconizam 

os seguintes procedimentos para a medida correta da pressão arterial são: 

1. Preparo do paciente:  

 Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por, pelo 

menos, cinco minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar 

durante a medida. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes do procedimento 

ou depois dele;  

 Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou 

exercícios físicos há, pelo menos, sessenta minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, 

café ou alimentos e não fumou nos trinta minutos anteriores;  

 Posicionar o usuário, preferencialmente, sentado, com pernas 

descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço 

deve estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço 

intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido. 

 

2. Orientações para medir a pressão arterial 

 Para medir a pressão arterial, os equipamentos utilizados são o 

estetoscópio e o tensiômetro. Obter a medida da circunferência do braço, 

aproximadamente em seu meio. Depois, selecionar o manguito de tamanho 

adequado ao braço, conforme especificações da tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Dimensões recomendadas do manguito para verificar a pressão arterial. 

Denominação do 
manguito 

Circunferência do 
braço (cm) 

Bolsa de borracha 
Largura Comprimento 

Recém-nascido ≤ 10 4 8 
Criança 11 -15 6 12 
Infantil 16 – 22 9 18 
Adulto pequeno 20 – 26 10 17 
Adulto 27 – 34 12 23 
Adulto grande 35 – 45 16 32 
Fonte: VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010 
 

 Colocar o manguito, sem deixar folgas, dois a três centímetros acima da fossa 

cubital; 
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 Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial; 

 Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu 

reaparecimento corresponderá à pressão arterial sistólica; 

 Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o 

diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva; 

 Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica, obtido pela palpação; 

 Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo); 

 Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de 

Korotkoff), que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, depois, 

aumentar ligeiramente a velocidade de deflação; 

 Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 

Korotkoff); 

 Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 

 Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica 

no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica/zero. Nessa circunstância, sugere-se esperar em torno de 

um minuto para nova medida, embora esse aspecto seja controverso na 

literatura; 

 Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente; 

 Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a pressão 

arterial foi medida. 

A partir dos valores obtidos dos níveis pressóricos, classifica-se um usuário como 

hipertenso aquele que obtiver os critérios estabelecidos, conforme protocolo de 

Hipertensão Arterial (BRASIL, 2006a): 

Tabela 2: Classificação da pressão arterial em adultos. 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 
Normal ≤ 120 � 80 

Pré-hipertensão 120 – 139 80 – 89 
Hipertensão 

Estágio 1 140 – 159 90 – 99 
Estágio 2 ≥ 160 ≥ 100 

Fonte: Protocolo de Hipertensão Arterial. Brasil, 2006a. 

Devem-se considerar no diagnóstico da Hipertensão Arterial, além dos níveis 

pressóricos, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a 
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presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas. Outra classificação 

utilizada para hipertensão é exposta nas VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial 

(tabela 3). 

 

Tabela 3: Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no 
consultório (> 18 anos) 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 
Ótima < 120 � 80 

Normal < 130 � 85 
Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 
Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 
Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 
Fonte: VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial, 2006a. 

 

Entre vários aspectos essenciais da hipertensão arterial, é importante 

compreender que ela é uma síndrome multicausal e multifatorial, relacionada a uma 

série de fatores de risco cardiovasculares que, quando evidenciados, possibilitam que os 

profissionais orientem o cuidado de forma qualificada e intervenham nele (BLOCH; 

RODRIGUES; FISZMAN, 2006). Em relação aos fatores de riscos envolvidos na 

hipertensão arterial, Simão (2005) e Brasil (1993) classificam-nos em: constitucionais 

ou imutáveis – idade, sexo, raça, história familiar; fatores ambientais ou passíveis de 

modificação – ingestão de alimentos, álcool, gordura, tabagismo, entre outros. 

No que diz respeito às lesões dos órgãos-alvo, Lopes e Drager (2006) 

consideram como aquelas decorrentes diretamente das alterações provocadas pela 

hipertensão. Entre as várias lesões de órgãos-alvos, destacam-se: (a) hipertrofia de 

ventrículo esquerdo: é um complexo fenômeno de adaptação do miocárdio ao aumento 

crônico da pressão arterial; (b) acidente vascular cerebral: pode ocorrer por pelo menos 

três vias (lesão focal das artérias intracerebrais que gera a oclusão arterial, a necrose 

isquêmica com consequente surgimento de pequenas cavitações cerebrais e ruptura de 

pequenas artérias intracerebrais, causando hemorragia cerebral); (c) encefalopatia 

hipertensiva: caracteriza-se por uma disfunção cerebral e dano neurológico agudo, que 

pode ocorrer por perda da autorregulação cerebral frente aos níveis da pressão arterial, 

que gera uma vasodilatação das artérias e arteríolas, comprometimento da barreira 

hematoencefálica e aumento da permeabilidade; (d) retinopatia hipertensiva: 

caracteriza-se por um espectro de sinais vasculares retinianos em resposta à presença da 



32 
 

elevação dos níveis pressóricos; (e) nefropatia hipertensiva: ocorre, principalmente, com 

a perda do papel protetor de vasoconstrição da arteríola aferente devido às elevações da 

pressão arterial. 

 A partir da compreensão da classificação e dos fatores de risco, pode-se revelar a 

estratificação do risco cardiovascular apontado pelas Sociedades Brasileiras de 

Hipertensão, Cardiologia e Nefrologia (2006), como ferramenta para se avaliarem os 

usuários com hipertensão arterial de forma mais adequada: 

  

Quadro 1: Estratificação de risco individual do paciente hipertenso. 

 

Fonte: V Diretrizes Brasileira de Hipertensão. SBH, SBC, SBN, 2006 

 

Após a confirmação diagnóstica e a análise da estratificação de risco do usuário 

portador de hipertensão arterial, avalia-se qual o processo de decisão terapêutica que 

levará em consideração os valores pressóricos, a presença de lesões em órgãos-alvo e o 

risco cardiovascular estimado (BRASIL, 2006a). Diante disso, o protocolo de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (BRASIL, 2006a) evidencia que há duas abordagens 

terapêuticas para a hipertensão arterial: o tratamento baseado em modificações do estilo 

de vida e o tratamento medicamentoso. 

Para se estabelecer a abordagem terapêutica mais adequada para o usuário, 

devem-se utilizar as orientações contidas no quadro 2. 

 

 

 

 

Sem risco
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Sem risco 
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baixo

Risco 
Médio

Risco alto 

Risco baixo Risco 
baixo
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médio

Risco 
médio
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muito alto

Risco médio Risco alto Risco alto Risco alto Risco 
muito alto

Risco alto
Risco 

muito alto
Risco 

muito alto
Risco muito 

alto
Risco 

muito alto
Doença 

caridovascular

1 a 2 fatores de risco

Pressão arterial 

Fatores de risco
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

S/ Fator de risco

3  ou mais fatores  de
riscos ou  lesão  de
órgãos-alvo ou 
diabetes millitus

Normal Limítrofe
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Quadro 2: Decisão terapêutica, segundo risco e pressão arterial. 

  Risco BAIXO Risco MODERADO Risco ALTO 

Pré-hipertensão 
(120-139/80-89) 

Modificação do 
estilo de vida 

Modificação do 
estilo de vida 

Modificação do estilo 
de vida * 

Estágio 1 
(140-159/90-99) 

Modificação do 
estilo de vida (até 12 

meses) 

Modificação do 
estilo de vida (até 6 

meses)** 

Tratamento 
medicamentoso 

Estágios 2 
(≥160/≥100) 

Tratamento 
medicamentoso 

Tratamento 
medicamentoso 

Tratamento 
medicamentoso 

*Tratamento medicamentoso, em caso de insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou diabete melito 
**Tratamento Medicamentoso se múltiplos fatores de risco. 
Fonte: Protocolo de Hipertensão Arterial. Brasil, 2006a. 

 

No que diz respeito ao tratamento não farmacológico, o Ministério da Saúde 

identifica cinco pilares como essenciais no tratamento da hipertensão. São eles: 

 Alimentação saudável: seguindo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN) e o Guia Alimentar para a População Brasileira, é estabelecido, 

basicamente, que a energia total deve ser distribuída nos macronutrientes de 

gorduras, carboidratos e proteínas, e o consumo de colesterol total é inferior a 

300mg/dia e de sódio < 2,0 gr. de 2 a 4 gr. (equivalente a 5 gramas de cloreto de 

sódio); 

 Controle do peso: existe uma clara associação entre peso e risco cardiovascular. 

Em indivíduos acima do peso ideal, a redução de peso reduz o risco cardiovascular 

e a incidência de diabete melito. O diagnóstico de obesidade é feito a partir do 

índice de massa corporal (IMC = peso/altura²), e o ponto de corte é > 30 kg/m². 

Indivíduos com IMC entre 25 e 29,9 kg/m² são considerados pré-obesos e, se 

associados com obesidade central (cintura >88 cm mulheres e >102 cm para 

homens) ou outros fatores de risco devem ter intervenção e ser acompanhados. É 

importante salientar que, além da dieta e da atividade física, o manejo da obesidade 

envolve abordagem comportamental, que deve focar a motivação, condições para 

seguir o tratamento, apoio familiar, tentativas e insucessos prévios, tempo 

disponível e obstáculos para as mudanças no estilo de vida. 

 Álcool: a ingestão leve a moderada de bebidas alcoólicas, equivalente a duas doses 

para homens e uma dose para mulheres (dose = 1/2 uma cerveja, ou 1 cálice de 

vinho ou ½ drinque de destilado por dia) pode estar associada a menor incidência 
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de doença cardiovascular. Vale lembrar, entretanto, que a ingestão excessiva de 

álcool é um importante fator de risco para morbimortalidade em todo o mundo, 

além de ser fator de risco para acidente vascular cerebral, fibrilação atrial e 

insuficiência cardíaca. 

 Atividade física: a prática de atividade física regularmente constitui efeito protetor 

para a doença cardiovascular. A recomendação da atividade física, como ferramenta 

de promoção de saúde e prevenção de doenças, baseia-se em parâmetros de 

frequência, duração, intensidade e modo de realização. Portanto, a atividade física 

deve ser realizada por, pelo menos, trinta minutos, de intensidade moderada, na 

maior parte dos dias da semana, de forma contínua ou acumulada. Realizando-se 

dessa forma, obtêm-se os benefícios desejados à saúde e a prevenção de doenças e 

agravos não transmissíveis, com a redução do risco de eventos cardiocirculatórios, 

como infarto e acidente vascular cerebral. 

 Tabagismo: a recomendação para abandono do tabagismo deve ser universal, 

porquanto é particularmente útil na prevenção de doença cardiovascular, 

cerebrovascular e renal. Diversas intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas, inclusive o simples aconselhamento para se parar de fumar, têm 

benefício comprovado para efetivo abandono do tabagismo. 

Além do tratamento não farmacológico da hipertensão, utiliza-se o tratamento 

farmacológico com o objetivo de promover a redução dos níveis tensionais assim como 

a redução de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. O Ministério da Saúde 

menciona seis princípios gerais para o tratamento farmacológico da hipertensão: o 

medicamento deve ser eficaz e bem tolerado por via oral e permitir a administração em 

menor número possível de tomadas; iniciar com as menores doses efetivas preconizadas 

para cada situação clínica; pode-se considerar o uso combinado de medicamentos anti-

hipertensivos dependendo do estágio; respeitar o período mínimo de quatro semanas, 

salvo em situações especiais; instruir o paciente sobre a doença hipertensiva e 

considerar as condições socioeconômicas para o tratamento (BRASIL, 2006a). 

É importante ressaltar que existem cinco classes de anti-hipertensivos 

(diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, antagonistas do sistema 

renina-angiotensina e bloqueadores dos canais de cálcio). Cada um exerce sua ação 

terapêutica através de mecanismos que interferem na fisiologia da hipertensão arterial. 

Entre os fármacos mais estudados e que mostram benefícios em reduzir eventos 

cardiovasculares estão os diuréticos (BRASIL, 2006a).  
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A figura 2 destaca a operacionalização da terapêutica medicamentosa da 

Hipertensão Arterial: 

 

 

Figura 2: Tratamento farmacológico da hipertensão arterial. 

 
Fonte: Protocolo de Hipertensão Arterial. Brasil, 2006a. 

 

A abordagem terapêutica da hipertensão arterial deve ser periodicamente 

avaliada para definir se alguma mudança é necessária para manter os níveis pressóricos 

próximos das metas desejáveis. 
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3.2 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA 

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) envolve uma estratégia 

de organização do trabalho da Enfermagem quanto ao método, ao pessoal e aos 

instrumentos, com o objetivo de tornar possível a realização do Processo de 

Enfermagem (OLIVEIRA; EVANGELISTA, 2010, BACKES; SCHWARTZ, 2005, 

LEOPARDI, 2006). Essa estratégia da SAE tornou-se norteadora do trabalho da 

Enfermagem a partir de 2002, quando o Conselho Federal de Enfermagem aprovou a 

Resolução de Nº 272 (COFEN, 2002), na busca de favorecer e respaldar a 

implementação da SAE em todo o território brasileiro. 

A partir de então, a Enfermagem brasileira iniciou a busca por formas de 

operacionalizar e documentar o processo de enfermagem, em atendimento às exigências 

da Resolução ora mencionada (COSTA; FERNANDES; NÓBREGA, 2010). O intuito 

dessa regulamentação é proporcionar ao ser humano uma assistência total, por meio de 

ações específicas para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde do indivíduo, 

da família e da comunidade. Segundo Backes et al. (2005), a implantação da SAE, a 

partir de um conhecimento específico e de uma reflexão crítica acerca da organização e 

da filosofia do trabalho de enfermagem, constitui-se um instrumento de fundamental 

importância para que o enfermeiro possa gerenciar e otimizar a assistência de 

enfermagem de forma organizada, segura, dinâmica e competente. 

Após alguns anos de acompanhamento e reflexões sobre a Resolução COFEN 

Nº 272/2002, por meio dos resultados do trabalho conjunto entre representantes do 

COFEN, da subcomissão da Sistematização da Prática de Enfermagem da Diretoria da 

Associação Brasileira de Enfermagem e da evolução dos conceitos de Consulta de 

Enfermagem, foi aprovada, em 2009, a Resolução Nº 358/2009, que dispõe sobre a 

aplicação da SAE em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem (COFEN, 2009). 

O enfoque dessa resolução envolve os componentes da SAE, definida como a 

organização do trabalho da Enfermagem quanto ao método, com o objetivo de tornar 

possível a realização do processo de Enfermagem, que deve ser realizado, de modo 

deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de Enfermagem, e, quando, realizado em instituições prestadoras 

de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre 
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outros, corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes de consulta de 

Enfermagem (COFEN, 2009), a exemplo do trabalho realizado na Estratégia de Saúde 

da Família. 

Nesse contexto, é importante ressaltar a preocupação das instituições formadoras 

e das entidades de classe de capacitar os profissionais da Enfermagem para uma 

assistência sistematizada e de qualidade. Como exemplo, pode-se citar o trabalho da 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), por meio da Subcomissão de 

Sistematização da Prática de Enfermagem para a implantação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) nas instituições de saúde brasileiras (MALUCELLI 

et al., 2010).  

Sob a perspectiva da Saúde Coletiva, que veio à tona a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, a saúde é 

considerada na sua complexidade, colocando-se como um bem econômico não restrito 

ao mercado, como forma de vida da sociedade e direito que se afirma como política, 

com as dimensões de garantias de acesso universal, qualidade e hierarquização 

(BRASIL, 2006c). Portanto, a saúde passou a ser reconhecida como bem-estar, 

satisfação, bem coletivo e direito de todos, levando-se em conta as diferentes culturas e 

formas de cuidado do ser humano. 

Concomitante à discussão sobre a saúde coletiva, a Estratégia de Saúde da 

Família constituiu-se, então, como um novo cenário para se refletir sobre as práticas de 

Enfermagem. Os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, vivenciavam um 

momento crucial decorrente da explosão das políticas de descentralização dos serviços e 

aumento de cobertura na atenção à saúde, e isso provocava mudanças de definição de 

suas competências e na organização da SAE (PFEILSTICKER, 2006). Sendo assim, a 

assistência de enfermagem tem configurado uma necessidade de revisar e modificar a 

prática e o papel do profissional de enfermagem, no sentido de imprimir uma nova 

característica à sua atuação, para lhe garantir reconhecimento profissional (OLIVEIRA; 

EVANGELISTA, 2010).  

Barros e Chiesa (2007) afirmam que, no âmbito da saúde coletiva, as 

necessidades biológicas são importantes, mas devem estar articuladas às necessidades 

sociais. Portanto, para sistematizar o cuidado, é necessário envolver os aspectos 

biológicos e sociais, ambos heterogêneos e têm suas origens na reprodução da vida em 

sociedade. Portanto, a operacionalização da SAE na Atenção Básica deve pautar-se na 
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Consulta de Enfermagem, que deve seguir os seguintes passos, conforme a Resolução 

358/2009 (COFEN, 2009): 

- Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou 

a coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde 

e doença. 

- Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as 

respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana, em um dado momento do 

processo saúde e doença, e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

- Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 

respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana, em um dado momento do 

processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

- Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 

de Planejamento de Enfermagem. 

- Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, da família ou da coletividade humana, 

em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 

intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e verificar a necessidade 

de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

Ressalta-se que a consulta de Enfermagem deve estar baseada num suporte 

teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem 

e o planejamento das intervenções e que forneça a base para a avaliação dos resultados 

de enfermagem alcançados. Além disso, todo esse arcabouço deve ser registrado 

formalmente, com um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, a família ou a 

coletividade humana; os diagnósticos de enfermagem identificados; as ações ou 

intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 

identificados e aos resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções 

de enfermagem realizadas (COFEN, 2009). 
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No tocante ao trabalho desenvolvido pelo enfermeiro na Estratégia de Saúde da 

Família, destaca-se a consulta de Enfermagem aos usuários hipertensos, cuja realização 

pressupõe que os enfermeiros dominem as habilidades de comunicação, observação e 

técnicas propedêuticas, que devem ter objetivos claros e metodologias próprias, fazendo 

com que eles tenham, de fato, uma atuação definida no serviço de saúde (SANTOS et 

al., 2008). O enfermeiro da rede básica tem importância primordial nas estratégias de 

controle da hipertensão arterial, quer na definição de diagnóstico clínico e da conduta 

terapêutica, quer nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso 

para aderir ao tratamento (BRASIL, 2006a). 

Felipe, Abreu e Moreira (2008) reforçam que o enfermeiro precisa atender a essa 

clientela sistematizando suas ações. Para isso, é preciso fazer o histórico, o diagnóstico, 

o planejamento, a implementação e a evolução, a fim de que seu trabalho e 

conhecimento conduzam a um repensar contínuo da prática profissional. Portanto, é 

preciso desenvolver habilidades específicas em enfermeiros de unidades básicas de 

saúde, para que a consulta de enfermagem que faz para a pessoa com hipertensão seja 

satisfatória. 

Associada a essa discussão da SAE, a Norma Operacional da Assistência à 

Saúde do Sistema Único de Saúde (NOAS/SUS) enfatiza que, entre as ações 

estratégicas mínimas de responsabilidade dos profissionais da atenção básica para o 

controle da hipertensão arterial, estão: o diagnóstico de casos, o cadastramento de 

portadores, o tratamento e as ações educativas. A respeito disso, em muitas situações, os 

atendimentos ocorrem de modo não sistemático ou nos serviços de emergência, 

identificando-se dificuldades da rede de agir baseada em critérios de risco, porque as 

equipes não estão preparadas para atuar programaticamente. Consequentemente, vem o 

atendimento à demanda espontânea, em contraposição à alternativa do trabalho 

programático e da oferta organizada, o que configura a ausência de planejamento para 

uma base populacional e despreparo no monitoramento e na avaliação da efetividade 

das ações desenvolvidas (SOUSA; SOUZA; SCOCHI, 2006). 

De acordo com esse cenário, para se operacionalizar a SAE, devem-se avaliar 

criticamente a pertinência e a relevância do trabalho de enfermagem frente ao 

atendimento das necessidades de saúde dos hipertensos. Todo esse processo fomentará 

melhoria da qualidade da assistência e, respectivamente, o vínculo dos usuários ao 

serviço de saúde, efetivado a partir das etapas da consulta de Enfermagem, 
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fundamentada em modelos conceituais, com a utilização de um sistema de classificação 

de enfermagem abordado a seguir.  

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE 

ENFERMAGEM (CIPE®) 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem é um sistema de 

classificação, que tem o intuito de uniformizar e estabelecer uma linguagem comum que 

represente a Enfermagem no mundo, os conceitos da prática, os cuidados de 

enfermagem, possibilite a comparação de dados de enfermagem entre populações, 

estimule pesquisas e propicie dados sobre a prática, capazes de influenciar a educação 

em enfermagem e políticas de saúde. Além disso, permite projetar tendências sobre as 

necessidades dos pacientes, a provisão de tratamentos de enfermagem, bem como a 

utilização de recursos e resultados do cuidado de enfermagem (NÓBREGA; SILVA, 

2008/2009).  

Na Enfermagem, o desenvolvimento dos sistemas de classificações teve início a 

partir da introdução do processo de enfermagem na década de 1970, nos Estados 

Unidos. Desde então, as distintas fases desse processo, que são expressas de maneiras 

diferentes, de acordo com o modelo conceitual utilizado, favoreceram o surgimento de 

sistemas de classificação (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000). As autoras citadas 

ressaltam, ainda, que o desenvolvimento de sistemas de classificação para a prática da 

Enfermagem tem sido considerado o primeiro estágio no desenvolvimento de estruturas 

teóricas para a disciplina, ou seja, a tarefa de denominar os fenômenos que constituem 

objetos das ações das enfermeiras. 

A revisão da literatura específica evidencia que existem, na Enfermagem, 

diversos sistemas de classificação, a descrever: diagnóstico de enfermagem – NANDA 

International, Classificação das Respostas Humanas de Interesse para a Prática da 

Enfermagem Psiquiátrica e de Saúde Mental; problemas de enfermagem – Community 

Health System – Sistema Comunitário de Saúde de Omaha; intervenções de 

enfermagem – Nursing Intervention Classification – NIC; e resultados esperados – 

Nursing Outcomes Classification – NOC; e diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem – a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) 

(NÓBREGA; GARCIA, 2005). A utilização desses sistemas de classificação na prática 
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de enfermagem tem mobilizado as enfermeiras em todo o mundo, para atender ao 

desafio de universalizar a sua linguagem e evidenciar os elementos da sua prática. 

A história de uma Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem teve 

seu início no final da década de 1980, quando um grupo de enfermeiras, membros da 

American Nurses Association (ANA) e da NANDA, solicitaram à Organização Mundial 

da Saúde (OMS), à incorporação da Taxonomia da NANDA, dos diagnósticos da 

Associação de Enfermeiras Visitantes de OMAHA e do trabalho do Conselho de 

Enfermagem Psiquiátrica e de Saúde Mental da ANA que fossem incluídos na 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), como representando a Enfermagem 

na família de classificação da saúde. Em resposta a essa solicitação, a OMS recomendou 

a formulação de um sistema de classificação internacional para a Enfermagem, como 

um componente da Família de Classificações da Saúde, que deveria ser conduzido por 

uma organização internacional de Enfermagem, para que, dessa forma, fosse 

representativo da Enfermagem mundial (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 1999). 

Durante o Congresso Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiras 

(CIE), realizado em Seul, em 1989, foi votada e aprovada a proposta para desenvolver 

um sistema de Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (NÓBREGA; 

GUTIÉRREZ, 2000a). Após a aprovação da proposta e elaboração do projeto, as 

atividades foram iniciadas em 1991, com o levantamento bibliográfico na literatura de 

Enfermagem, para identificar os sistemas de classificação, em âmbito internacional, em 

uso pelos enfermeiros ou em desenvolvimento. Nessa ação, identificaram-se 

classificações desenvolvidas na Austrália, na Bélgica, na Dinamarca, na Suécia e nos 

Estados Unidos e constatou-se que, nas diversas regiões e países do mundo, esses 

sistemas eram utilizados para descrever os elementos da prática profissional e se 

valorizava a ideia do desenvolvimento de um sistema de classificação que representasse 

a Enfermagem mundial (NÓBREGA; SILVA, 2008/2009; ICN, 2005).  

De forma geral, esse levantamento forneceu os elementos iniciais para o 

desenvolvimento da CIPE®, tendo como base o agrupamento dos termos segundo suas 

características. Em 1993, no Congresso Quadrienal do CIE, foi apresentado um 

documento intitulado Nursing's Next Advance: An International Classification for 

Nursing Practice (ICNP) (Próximo Avanço da Enfermagem: uma Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE®), como primeiro resultado do 

trabalho iniciado em 1991. No entanto, esse documento não foi considerado uma 

primeira versão da CIPE®, mas uma reunião, em ordem alfabética, dos elementos da 
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prática de enfermagem referente aos diagnósticos, aos resultados esperados e às 

intervenções de enfermagem, contidos nos catorze sistemas de classificação de 

enfermagem identificados na pesquisa desenvolvida com as associações membros do 

CIE (ICN, 1993). 

O próximo marco relevante do CIE culminou com a divulgação, em dezembro 

de 1996, da CIPE® Versão Alfa, ponto de partida de mudança na história da 

Enfermagem em nível mundial. Essa versão foi constituída pela Classificação de 

Fenômenos de Enfermagem, representando o domínio do cliente (ser humano ou 

ambiente), num enfoque monoaxial, listados em 293 fenômenos de enfermagem; e a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem, que representava o domínio das ações 

realizadas pelos enfermeiros em relação aos fenômenos de enfermagem, contendo uma 

classificação multiaxial na qual o termo do ápice se subdivide segundo um princípio 

geral de divisão em eixos, a saber: Ação, Objeto, Enfoque, Meios, Lugar do Corpo e 

Tempo/Lugar (LIMA; NÓBREGA 2009; NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000a). Segundo 

Nóbrega e Garcia (2005), o objetivo dessa versão foi estimular comentários, 

observações, críticas e recomendações de melhoramento e, assim, iniciar um processo 

de realimentação com vistas ao seu aprimoramento. Ela foi traduzida para diversas 

línguas, inclusive para o português do Brasil. 

Na evolução do aperfeiçoamento desse sistema, vários comentários e 

recomendações foram encaminhados ao CIE para melhorar a classificação. Dessa 

forma, iniciou-se um processo de adaptações e, em julho de 1999, o CIE publicou a 

CIPE® Versão Beta durante as comemorações dos cem anos do Conselho. Similarmente 

à Versão Alfa, o foco central da Versão Beta mantém os componentes principais: os 

Fenômenos de Enfermagem, as Ações de Enfermagem e os Resultados de Enfermagem, 

num enfoque multiaxial, ou seja, permitindo mais de uma divisão do termo superior e 

combinações dos conceitos das distintas divisões e eixos (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 

2000a; PFEILSTICKER, 2006). 

Após a revisão e a avaliação da CIPE® Versão Beta, foi publicada, em 2001, a 

CIPE® Versão Beta 2, cujas alterações estavam relacionadas à gramática, à correção ou 

às mudanças de código e às correções de conceitos. Essa versão foi constituída de duas 

estruturas de classificação: Fenômenos de Enfermagem (diagnósticos e resultados de 

enfermagem), composta por oito eixos (Foco da prática de Enfermagem; Julgamento; 

Frequência; Duração; Topologia; Local do corpo; Probabilidade; e Portador) e Ações de 
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Enfermagem (intervenções de enfermagem), também composta por oito eixos (Tipo de 

ação; Alvo; Meios; Tempo; Topologia; Localização; Via e Beneficiário) (ICN, 2005). 

No que concerne à utilização da CIPE® Versão Beta 2, o CIE afirmou que essa 

versão chegou a ser usada mais amplamente pela comunidade científica, gerando 

traduções e relatórios de análise em âmbito internacional (ICN, 2005). Entretanto, ficou 

reconhecido que a meta de um sistema unificado da linguagem de enfermagem para 

satisfazer às necessidades dos enfermeiros ao redor do mundo não era possível com as 

estruturas de classificações presentes. Então, alguns enfermeiros usaram a Versão Beta 

2, outros usaram vocabulários existentes diferentes da CIPE® ou a Versão Beta 2 como 

um recurso para desenvolver vocabulários novos (LIMA; NÓBREGA, 2009). 

A partir das críticas mencionadas, o CIE passou a avaliar as recomendações que 

discorriam sobre a necessidade de um sistema unificador mais bem endereçado para 

atender às exigências dos enfermeiros em âmbito internacional, o que não estava sendo 

atingido. Por isso, em 2002, foi criado um grupo de aconselhamento estratégico para a 

CIPE®, que recomendou ao CIE uma investigação para identificar qual software poderia 

ser usado para apoiar o crescente desenvolvimento complexo e a manutenção da CIPE®. 

Para essa investigação, as principais recomendações foram: prover uma base mais 

formal para a CIPE® e usar software capaz de satisfazer às necessidades atuais, 

aceitando critérios para um completo vocabulário que pudesse ser trabalhado. Tais 

recomendações almejavam evitar redundância entre termos e ambiguidade e garantir 

que os códigos associados aos termos no vocabulário não refletissem em sua estrutura 

(ICN, 2005). 

Diante do progresso no desenvolvimento da CIPE®, o CIE apresentou, em julho 

de 2005, no 23º Congresso Quadrienal do CIE, realizado em Taipei - Taiwan, a CIPE® 

Versão 1.0. Nessa versão, a CIPE® passa a ser definida como um sistema unificado da 

linguagem de enfermagem, considerada uma terminologia combinatória para as práticas 

do cuidado, que facilita o mapeamento cruzado de termos locais, de vocabulários e 

classificações existentes (ICN, 2005). Essa versão 1.0 reflete as principais modificações 

na direção de tornar os sistemas de classificação tecnologicamente mais fortes 

acessíveis ao uso das enfermeiras. Apresenta-se através de uma simples estrutura 

multiaxial, por empregar um método de descrição lógica (Figura 3).  
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Figura 3 – Transformação da CIPE® Beta 2 para o Modelo  de Sete Eixos da CIPE® 

 
Fonte: CIE (2011) 

 

Essa versão, CIPE® 1.0, contém termos distribuídos em seus eixos para a 

composição de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, de acordo com a 

área de atuação do enfermeiro. Segundo o CIE (2007), essas composições serão 

integradas e organizadas conforme seus propósitos específicos, destinados a 

especialidades ou necessidades apontadas na prática. As definições do título de cada um 

dos sete eixos da CIPE® são: 

a) Foco: a área de atenção que é relevante para a Enfermagem. Exemplo: dor, 

expectativa de vida; 

b) Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da 

Enfermagem. Exemplo: risco, anormal; 

c) Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma 

intervenção. Exemplo: recém-nascido, família; 

d) Ação: um processo intencional aplicado a um cliente. Exemplo: educar, trocar; 

e) Meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma intervenção. 

Exemplo: injeção, vacina; 

f) Localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 

intervenção. Exemplo: braço, escola; 
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g) Tempo: o momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência. 

Exemplo: admissão, nascimento. 

No tocante às orientações para compor uma afirmativa de diagnóstico/resultado 

e intervenções de enfermagem, a CIPE® tem como base a Norma ISO 18.104:2003, da 

Organização Internacional de Normalização (ISO). Trata-se de um Modelo de 

Referência para Terminologia em Enfermagem, publicada em 2003 (ICN, 2008). 

Portanto, para compor enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem, deve-se 

utilizar um termo do Eixo Foco e um termo do Eixo de Julgamento e incluir termos 

adicionais, se necessário, dos Eixos Foco, Julgamento ou de outros eixos. Para a 

composição de intervenções de enfermagem, recomenda-se incluir um termo do Eixo 

Ação e, pelo menos, um termo Alvo (pode ser um termo de qualquer um dos eixos, 

exceto do Eixo Julgamento). Se necessário, incluir termos adicionais do Eixo Ação ou 

de qualquer outro eixo (CIE, 2007). 

Conforme boletim, publicado em junho de 2006, o CIE menciona a definição, a 

visão e as metas estratégicas mais atuais da CIPE®. No momento, passa a ser 

conceituada como um sistema de linguagem unificado de enfermagem, uma 

terminologia instrumental para a prática de enfermagem, que facilita a combinação 

cruzada de termos locais com as terminologias existentes. Constitui um marco 

importante para articular a contribuição que a Enfermagem traz para a saúde e a atenção 

à saúde, em todo o mundo, fomentando a harmonização com outras classificações 

amplamente utilizadas no trabalho dos grupos de normalização em saúde e em 

Enfermagem (CIE, 2006). 

Lima e Nóbrega (2009) referem que a publicação da CIPE® Versão 1.0 permitiu 

aos enfermeiros, em todo o mundo, documentar sistematicamente o seu trabalho com os 

indivíduos, as famílias e a comunidade, usando diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem normalizados. 

Nos últimos anos, podem-se destacar alguns benefícios que a CIPE® 

proporcionou à comunidade científica: o estabelecimento de um padrão internacional 

que facilita a descrição e a comparação das práticas de enfermagem; representação de 

conceitos de enfermagem utilizados na prática local, regional, nacional e internacional, 

nas diversas especialidades, línguas e culturas; facilitação para o desenvolvimento de 

conjuntos de dados de enfermagem utilizado em pesquisas para direcionar as políticas 

de descrever e comparar os cuidados de enfermagem dos indivíduos, das famílias e das 
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comunidades em todo o mundo; e melhorar a comunicação dentro da disciplina de 

enfermagem e em outras disciplinas (ICN, 2010). 

É relevante mencionar que, na sequência de novas modificações dessa 

classificação, ocorreu, em 2008, o lançamento da CIPE® versão 1.1, com um novo 

browser, que permite a consulta online das afirmativas de diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem, bem como os termos distribuídos nos sete eixos dessa 

classificação. Nesse mesmo ano, houve a inserção da CIPE® na Família de Classificação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Classificação relacionada à 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID-10) (ICN, 2011). 

A CIPE® Versão 2 foi lançada em julho de 2009, durante o 24º Congresso 

Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiras, em Durban, na África do Sul. 

Representou o trabalho de inúmeros enfermeiros e outros especialistas durante os 

últimos vinte anos. Dessa forma, ela evoluiu com mais de 2.000 termos constantes e 

várias afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, 

objetivando o enriquecimento e o desenvolvimento de catálogos. Foram adicionadas 

mais de 400 novas entidades, sendo muitos desses conceitos, declarações de 

diagnósticos e intervenções desenvolvidas para os catálogos CIPE®. Encontram-se 

disponíveis nas seguintes representações: Web browser do Modelo de Sete Eixos, 

Representação Ontology Web Language (OWL) e os Catálogos CIPE®, que podem ser 

consultados no site do CIE (http://www.icn.ch/icnp). Todas essas representações são 

desenvolvidas e apresentadas de acordo com os procedimentos de manutenção do 

Programa CIPE® e são distribuídas pelo CIE por meio da internet (ICN, 2011). Em abril 

de 2011, foi publicada no Brasil em formato de livro (CIE, 2011). 

 Em 4 de maio de 2011, durante a Conferência do Conselho Internacional de 

Enfermeiras, realizada na Ilha de Malta, foi lançada e disponibilizada a atual versão, a 

CIPE® 2011, que evolui com um total de 5.148 conceitos, incluindo 454 conceitos 

novos, cuja maioria são diagnósticos, resultados e intervenções previamente 

coordenados, oriundos dos catálogos desenvolvidos na área. Sua versão eletrônica se 

encontra no c-Space do CIE - uma plataforma da web, bastante utilizada para o trabalho 

dos catálogos ou subconjuntos da CIPE® (ICN, 2011).  

Concomitante ao desenvolvimento da CIPE® pelo CIE e sob sua orientação, a 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), por meio das Diretorias de Assuntos 

Profissionais e do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn), elaborou e 
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desenvolveu, durante o período de 1996 a 2000, o projeto de Classificação Internacional 

das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC), com a intenção de revelar a 

dimensão, a diversidade e a amplitude das práticas de enfermagem no contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esse projeto teve auxílio financeiro da Fundação F. W. 

Kellogg, a ABEn, e apresentou como objetivo a construção de um sistema de 

classificação da prática de enfermagem em saúde coletiva (ABEn, 1996; ANTUNES, 

2001).  

Segundo enfatiza Egry (1999), a estratégia pelo desenvolvimento do projeto 

brasileiro foi definida com base no entendimento de que a sistematização da 

classificação da prática de enfermagem, desenvolvida pela ABEn, deveria considerar, 

fundamentalmente, os pressupostos da Reforma Sanitária em implantação no Brasil 

propondo: a incorporação da dimensão social, política, ética e subjetiva do processo 

saúde/doença; o amplo envolvimento das instituições de saúde, dos enfermeiros 

pesquisadores, docentes e assistenciais; a possibilidade de construir um instrumento de 

trabalho que permitisse o reconhecimento das práticas de enfermagem e a análise crítica 

de sua relação com as demais práticas existentes na produção de serviços do setor 

saúde. Além disso, possibilita a elaboração de uma metodologia investigativa sobre a 

prática de enfermagem que permitisse a reflexão sobre o trabalho, do ponto de vista dos 

partícipes, e a construção de um sistema de informações dialógico que desse 

visibilidade às ações da Enfermagem no âmbito nacional e internacional. 

O projeto CIPESC configura-se como o pioneiro a demonstrar o que faz a 

Enfermagem nos serviços básicos de saúde e analisar o porquê desse fazer. No entanto, 

sua aplicabilidade, assim como a estruturação da sistematização da assistência, depende 

do envolvimento do profissional na prática de enfermagem, capaz de prover cuidados 

para transformar e solucionar os problemas das pessoas e da coletividade (BARROS; 

CHIESA, 2007). 

 

 

3.3.1 SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE® 

A CIPE® é um instrumento complexo e abrangente, que inclui milhares de 

termos e definições, que possibilita a comunicação dos enfermeiros com outros 

enfermeiros, profissionais de saúde e responsáveis pelas decisões políticas acerca da sua 

prática. Além disso, facilita aos enfermeiros a documentação padronizada dos cuidados 

prestados aos clientes. Entre as estratégias utilizadas para facilitar a documentação da 
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prática e a simplicidade para se empregar essa classificação, o CIE está desenvolvendo 

catálogos que são subconjuntos da CIPE®, especificamente, enunciados de diagnóstico, 

resultado e intervenção de enfermagem para um grupo de clientes e prioridade de saúde 

selecionados (CIE, 2009). 

A construção do subconjunto terminológico CIPE® preenche uma necessidade 

da prática de subsidiar sistemas de informação de saúde, através da elaboração de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem adequadas para áreas específicas 

dos serviços de saúde. Os subconjuntos apresentam todos os benefícios de fazerem parte 

de uma linguagem unificada de Enfermagem, o que permite fazer o mapeamento para 

outros sistemas de classificação em Enfermagem. Constitui-se, ainda, como uma 

referência de fácil acesso para os enfermeiros em seu ambiente particular de cuidados e 

assegura a qualidade dos cuidados de saúde (ICN, 2008). 

Assim, o CIE apresentou, em 2007, a primeira metodologia para o 

desenvolvimento de catálogos CIPE®, tendo como base dez passos descritos a seguir: 1) 

identificar a clientela a que se destina e a prioridade de saúde; 2) documentar a 

significância para a Enfermagem; 3) contatar o CIE para determinar se outros grupos já 

estão trabalhando com a prioridade de saúde focalizada no Catálogo, de modo a 

identificar colaboração potencial; 4) usar o Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 1.1 

para compor as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem; 5) 

identificar afirmativas adicionais por meio da revisão da literatura e de evidências 

relevantes; 6) desenvolver conteúdo de apoio; 7) testar ou validar as afirmativas do 

Catálogo em dois estudos clínicos; 8) adicionar, excluir ou revisar as afirmativas do 

catálogo, segundo a necessidade; 9) trabalhar com o CIE para a elaboração da cópia 

final do Catálogo; 10) auxiliar o CIE na disseminação do Catálogo (ICN, 2008). 

Após três anos utilizando os passos mencionados, em 2010, foi publicado um 

modelo de processo de desenvolvimento de Subconjuntos Terminológicos da CIPE®, em 

substituição aos passos do Catálogo CIPE®, de autoria de Coenen e Kim (2010). As 

referidas autoras revelam que esse novo processo de desenvolvimento de subconjuntos 

ou catálogos CIPE® está baseado nos três principais componentes do ciclo de vida da 

terminologia CIPE® ─ Desenvolvimento e pesquisa; Operacionalidade e manutenção e 

Divulgação e educação. ─ conforme demonstrado na figura 4. 
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Figura 4: Relação entre ciclo de vida CIPE® e desenvolvimento de catálogos 

 
 
 

Fonte: COENEN; KIM (2010), adaptado por Nóbrega, João Pessoa, 2012. 

 

Na figura ora exposta, destacam-se seis etapas, distribuídas pelo ciclo de vida da 

terminologia e que são preconizadas para o desenvolvimento de subconjunto 

terminológico. O aspecto desenvolvimento e pesquisa envolve a identificação do (s) 

cliente (s) e prioridade de saúde, além da coleta de termos e conceitos relevantes para a 

prioridade. O componente operacionalidade e manutenção contempla o mapeamento 

dos conceitos identificados com a terminologia da CIPE® e a modelagem de novos 

conceitos. Por último, o componente divulgação e educação, que envolve a finalização 

do catálogo e a divulgação. Ressalta-se que, para o desenvolvimento dessas etapas e a 

consolidação de subconjunto, necessita-se da colaboração de peritos e especialistas de 

todo o mundo, quanto ao domínio da terminologia clínica, para se tornar uma fonte de 

conteúdo terminológico (COENEN; KIM, 2010). 

Coenen e Kim (2010) revelam que as prioridades de saúde para os catálogos 

CIPE® se enquadram em três áreas: condições de saúde (ex. diabetes, saúde mental, 

HIV/AIDS, tuberculose, doença cardíaca, depressão, gripe); especialidades de saúde ou 

contextos de cuidados (saúde da mulher, enfermagem materna e obstétrica, enfermagem 

na comunidade, enfermagem de família, cuidados oncológicos, cuidados paliativos); e 

fenômenos de enfermagem (dor, fadiga, autocuidado, incontinência urinária e adesão ao 

tratamento).  

(A) Identificação do cliente 
e prioridade de saúde 

(B) Coleta de termos e 
conceitos relevantes 
para a prioridade de 
saúde 

(C) Mapeamento dos 
conceitos identificados 

(D) Modelagem de 
novos conceitos 

(E) Finalização do 
catálogo 

(F) Divulgação e 
Educação 
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É importante destacar que, até o ano de 2011, foram desenvolvidos e divulgados 

pelo CIE e parceiros quatro Subconjuntos para diferentes prioridades de saúde: o 

Catálogo CIPE® para adesão ao tratamento (diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem para indivíduos e famílias com risco ou dificuldade de aderir ao 

tratamento), o Catálogo CIPE® para Cuidados paliativos para morte digna, o Catálogo 

CIPE® resultante de um projeto da Associação de Enfermeiros do Canadá: Resultados 

de saúde para uma melhor informação e cuidados; e um Catálogo CIPE® para Scottish 

Enfermagem Comunitária Censo (ICN, 2010). 

No Brasil, destaca-se a proposta de desenvolvimento de três Catálogos CIPE®: 

um para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ARAÚJO, 2009), outro para 

dor oncológica (CARVALHO, 2009), e um para idosos, no município de João Pessoa 

(MEDEIROS, 2011). Esses estudos foram desenvolvidos no Centro CIPE® do Programa 

de Pós-graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, e estão em 

processo de validação para posterior envio ao CIE, para continuidade do processo de 

aprovação naquele Conselho. 

 

 

3.4 MODELO DE CUIDADOS NA DOENÇA CRÔNICA (CCM) 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) apresentam-se como um 

sério problema de saúde pública. As transformações econômicas, políticas, sociais e 

culturais produzidas pelas sociedades humanas, ao longo do tempo, modificaram as 

maneiras como os sujeitos e as coletividades organizam suas vidas e elegem 

determinados modos de viver, que repercutem diretamente na alteração dos padrões de 

adoecimento. Corrobora para acentuar a gravidade do problema de saúde pública ao 

descrever as doenças crônicas como de duração prolongada e progressão lenta (OMS, 

2005). 

 A partir desse novo contexto, a abordagem integral sobre o usuário portador de 

DCNT necessita de um nível de apoio alargado na sua comunidade para manter o 

melhor estado de saúde e nível de funcionamento, enquanto durar sua vida. Entre as 

ações, cita-se a atuação, em todos os níveis, de promoção, prevenção e cuidado integral, 

articulando ações da linha de cuidado no campo da macro e da micropolítica (OPAS, 

2010). Ressalta-se, ainda, que os usuários portadores de doenças crônicas carecem de 

aptidões de autocuidado para gerir problemas em casa, associadas a um cuidado e 

tratamento proativos, integrados, planejados, que prevejam as suas necessidades, de 
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modo a que quaisquer alterações ou deterioração em seu estado possam ser rapidamente 

enfrentadas antes de evoluir para uma situação aguda (CIE, 2010). 

Tendo em vista as mudanças no processo saúde-doença elencadas acima, 

Mendes (2008) destaca que a situação de saúde não pode ser respondida adequadamente 

com sistemas de atenção à saúde fragmentada e voltada para a atenção de condições 

agudas. Ele afirma que, nesse início de Século XXI, os sistemas de atenção à saúde 

devem ser reformados profundamente para dar conta da atenção às condições crônicas.  

O autor citado refere, ainda, que as redes de atenção à saúde se constituem de 

três elementos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. O 

primeiro envolve um processo complexo, estruturado em vários momentos: o processo 

de territorialização; o cadastramento das famílias; a classificação das famílias por riscos 

sociossanitários; a vinculação das famílias à Unidade de Atenção Básica à 

Saúde/Equipe da Estratégia de Saúde da família; a identificação de subpopulações com 

fatores de riscos; a identificação das subpopulações com condições de saúde 

estabelecidas por graus de riscos e a identificação de subpopulações com condições de 

saúde muito complexas. O elemento estrutura operacional é composto pelo centro de 

comunicação, a atenção básica à saúde; os pontos de atenção secundários e terciários; os 

sistemas de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de governança da rede de atenção à 

saúde.  

O terceiro elemento - o modelo de atenção à saúde - um dos pilares de estudo 

desta dissertação, que é definido como um sistema lógico que organiza o funcionamento 

das redes de atenção à saúde, articula, de forma singular, as relações entre a população e 

suas subpopulações estratificadas por riscos, os focos das intervenções do sistema de 

atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções sanitárias, definidos em função da 

visão prevalecente de saúde, das situações, demográfica e epidemiológica, e dos 

determinantes sociais da saúde vigentes em determinado tempo e sociedade. 

Considerando-se a transição epidemiológica do Brasil, foi preciso mudar os modelos de 

atenção à saúde, para que possam responder, com efetividade, eficiência e segurança, a 

situações de saúde dominadas pelas condições crônicas (MENDES, 2008).  

Wagner (1998) refere que os estudos sobre os modelos de atenção à saúde, 

voltados para as condições crônicas, basearam-se no modelo seminal, desenvolvido nos 

Estados Unidos, denominado de modelo de atenção às condições crônicas, que busca 

articular pessoas portadoras de condições crônicas informadas com equipes de 

prestadores de serviços proativos. Desse modelo, derivaram várias adaptações aplicadas 
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em diferentes partes do mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento (OMS, 2003). No Brasil, o modelo preconizado pelo Ministério da 

Saúde, cuja base é o modelo seminal, é o Modelo de Cuidado de Doenças Crônicas 

(CCM) para utilização no SUS (OPAS, 2010). 

O CCM faz uma abordagem organizacional da gestão integral de pessoas com 

doenças crônicas e avalia-se que poderá ser utilizado em municípios brasileiros para a 

implementação de atividades de estruturação, capacitação e avaliação de linhas de 

cuidado (OPAS, 2010). O referido modelo identifica como elementos essenciais de um 

sistema de saúde, para incentivar a alta qualidade do cuidado: a comunidade, a 

organização do sistema de saúde; o apoio ao autocuidado ou autogestão; o desenho da 

linha de cuidado para a gestão integrada, o apoio à decisão clínica e o sistema de 

informação clínica, conforme visualização na Figura 5.  

 

Figura 5: Modelo de cuidado para doenças crônicas. 

 
 

De acordo com o CIE (2010), as ações dos elementos do Modelo de Cuidados na 

Doença Crônica (CCM) são: recurso e política, sistema de saúde, apoio para 

autogestão, estruturação de linha de cuidados, apoio à decisão e sistema de 

informação clínica. A ação recurso e política projeta-se para criar ligações fortes com 
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entidades existentes na comunidade, que promovam a integração social e um estilo de 

vida saudável para promover ou desenvolver programas. Além disso, compromete-se a: 

saber o que funciona em culturas ou comunidades específicas, incentivar os doentes a 

participarem de programas eficazes e aumentar o papel de profissionais exteriores ao 

setor saúde para o público. 

Para o elemento sistema de saúde, foram elencadas as seguintes atribuições: 

comprometer-se a apoiar o desenvolvimento estratégico da infraestrutura de cuidados 

planejados, adotar papéis de liderança apropriados nas organizações e entre 

organizações, desenvolver acordos para a coordenação dos cuidados, usar e gerir os 

recursos de forma custo-efetivo, contribuir para a realização de políticas, planejamento 

e gestão de serviços, promover estratégias de melhoria eficazes e assegurar que os 

incentivos se baseiem na qualidade dos cuidados. 

O terceiro elemento denomina-se apoio para autogestão, que preconiza 

envolver os doentes como parceiros ativos na gestão das respectivas doenças e facultar 

informação e educação aos doentes, aos cuidadores, às famílias e ao público em geral. 

Outras ações que envolvem o apoio são: facilitar o autocuidado e a gestão pelo doente, 

desenvolver relações com os doentes e os cuidadores, ao longo de um período 

prolongado, reconhecendo que os doentes, os cuidadores e os familiares poderão ser 

mais peritos do que o profissional de saúde acerca dos novos desenvolvimentos e das 

opções de tratamento e que poderão, muitas vezes, trazer novas informações para o 

enfermeiro ou profissional da saúde (CIE, 2010). 

Em relação ao quarto elemento, estruturação de linha de cuidados, o Conselho 

Internacional de Enfermeiras (2010) refere que as ações devem pautar-se em: liderar na 

prevenção, no rastreio, na avaliação no diagnóstico; passar dos cuidados reativos para os 

cuidados planejados e seguimentos proativos sustentados; utilizar uma abordagem em 

equipe e prática colaborativa; fazer o rastreio de grupos de alto risco; coordenar o 

cuidado de doentes com necessidades complexas e planejar e prestar cuidados que os 

doentes compreendam e que se enquadrem na sua cultura. 

Outro destaque do CCM é o apoio à decisão, quinto elemento, que se envolve 

com as ações de fazer um uso sistemático de instrumentos de avaliação e diagnóstico, e 

usar protocolos baseados na evidência e nas linhas de orientação para a prática clínica, 

com o intuito de orientar as intervenções e partilhá-las com os doentes. Além dessas 

ações, o apoio a decisões preocupa-se em coordenar o encaminhamento para 

especialistas integrados na equipe (CIE, 2010). 
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O último elemento do CCM - sistema de informação clínica – tem a função de 

comunicar, efetivamente, e gerir, com propriedade, a informação, usar novas 

tecnologias, facultar lembretes acerca das linhas de orientação para a prática e feedback 

e utilizar os registros dos doentes. As ações do sistema de informação incluem, também, 

monitorar e avaliar os cuidados e o tratamento e colocar o foco na melhoria da 

qualidade (CIE, 2010). 

Tendo como base a descrição dos componentes do Modelo de Cuidados na 

Doença Crônica (CCM), ressalta-se a sua aplicabilidade na área da Enfermagem, com a 

utilização na proposta de Subconjunto terminológico da CIPE®, no contexto da 

hipertensão arterial, com foco na atenção básica, por meio de quatro componentes: o 

apoio para autocuidado do hipertenso; a estruturação de linha de cuidado com a 

hipertensão, o apoio à decisão clínica da hipertensão arterial e o sistema de informação 

clínica para hipertensão. Para a utilização do CCM na Enfermagem, o elemento apoio à 

decisão clínica da hipertensão foi estruturado com base na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta, conforme visualização na Figura 6. 

 

Figura 6: Modelo de cuidado para doenças crônicas aplicado na área da Enfermagem.  

 

Fonte – OPAS (2010, p.25), adaptado por Nóbrega, João Pessoa, 2012. 
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O primeiro componente - apoio do hipertenso para autocuidado - preocupa-se 

em tornar os hipertensos parceiros ativos na gestão da hipertensão e disponibilizar 

informações clínicas da doença e seu respectivo tratamento, bem como envolver o 

hipertenso nas ações de promoção da saúde, por meio da educação, os cuidadores, as 

famílias e o público em geral. O hipertenso deve ser corresponsável pela decisão de 

fazer o tratamento medicamentoso. Outras ações que envolvem o apoio ao hipertenso 

para o autocuidado são: desenvolver relações de empatia e vínculo com os hipertensos e 

os cuidadores, suporte psicossocial aos pacientes e familiares e avaliação e 

documentação das necessidades de autocuidado do hipertenso. 

O elemento de estruturação de linha de cuidado para hipertensão envolve 

ações essenciais de organização dos protocolos de atendimento, com foco na prevenção, 

no rastreio, na avaliação e no diagnóstico, propondo-se a deixar os cuidados reativos 

para os cuidados planejados e seguimento proativos sustentados, bem como a educação 

das equipes de atenção às doenças crônicas e informação aos pacientes sobre as 

diretrizes da política pública para hipertensão. Segundo Brasil (2011), a construção dos 

protocolos deve basear-se em evidências de custo-efetividade, vinculando os portadores 

ao cuidador e à equipe da atenção básica. 

Outro destaque do CCM aplicado para a hipertensão arterial é o elemento apoio 

à decisão clínica para hipertensão, que preconiza a utilização do uso sistemático de 

instrumentos de avaliação e diagnóstico (ficha de cadastro do Programa HIPERDIA, 

ficha de acompanhamento do hipertenso e o cartão de acompanhamento), bem como 

usar protocolos baseados na evidência e nas linhas de orientação para a prática clínica, 

com o intuito de orientar as intervenções e partilhá-las com os hipertensos. Além dessas 

ações, o apoio à decisão clínica da hipertensão preocupa-se em garantir a referência e a 

contrarreferência para a rede de especialidades e hospitalar, que favorece a continuidade 

do cuidado e a integralidade na atenção dos hipertensos. 

Destaca-se, nesse elemento, o uso do referencial teórico da Enfermagem – 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta - desenvolvida a partir da Teoria da 

Motivação Humana de Maslow. A Enfermagem, nessa teoria, é definida como a ciência 

e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-

lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado; de 

recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais 

(HORTA, 1979). Para a referida autora, a Enfermagem implementa estados de 
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equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte desequilíbrios em equilíbrio pela 

assistência ao ser humano, no atendimento de suas necessidades básicas, e procura 

sempre reconduzi-lo à situação de equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço. 

Horta (1979) considera como necessidades básicas as necessidades 

psicobiológicas de: oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, 

exercício e atividades físicas, sexualidade, abrigo, mecânica corporal, motilidade, 

cuidado corporal, integridade cutaneomucosa, integridade física, regulação (térmica, 

hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica imunológica, crescimento celular e 

vascular), locomoção, percepção (olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa), 

ambiente e terapêutica; as necessidades psicossociais de: segurança, amor, liberdade, 

comunicação, criatividade, aprendizagem (educação à saúde), gregária, recreação, lazer, 

espaço, orientação no tempo e no espaço, aceitação, autorrealização, autoestima, 

participação, autoimagem, atenção e a necessidade psicoespiritual, sejas religiosa ou 

teológica, ética ou de filosofia de vida. 

O último elemento do CCM - sistema de informação clínica para hipertensão 

- destina-se a fomentar e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da vigilância 

integrada da hipertensão arterial e seus fatores de proteção e risco modificáveis por 

meio do aprimoramento de instrumentos de monitoramento desses fatores, com ênfase 

nos inquéritos nacionais e locais, e fortalecer os sistemas de informação em saúde do 

Programa HIPERDIA para produzir análise de situação de saúde. 

Nesse sentido, a utilização do modelo teórico tem como propósito fornecer base 

para o processo de cuidar. Segundo Balduino, Antovani e Lacerda (2009), os 

enfermeiros desenvolvem o processo de cuidar por meio das ações nas dimensões 

técnicas e expressivas, durante a visita diária de enfermagem. Tais dimensões não 

ocorrem isoladamente, porquanto cada qual tem sua magnitude, dependendo de como 

acontece a interação/vínculo entre profissional e paciente. 

O profissional de enfermagem precisa ser visível perante sua equipe de saúde e 

da sociedade, como coadjuvante do processo de cuidar desses pacientes. Deve também 

buscar, em seu caminhar profissional, “um saber, um fazer e um ser enfermagem”, com 

conhecimento, compreensão, empatia, envolvimento, proximidade, solidariedade e 

dignidade, em todas as dimensões do ser humano, como um agente inovador, 

moderador e transformador do processo de cuidar, propiciando ao paciente 

empoderamento, a fim de promover mudanças em seu estilo de vida (BALDUINO; 

ANTOVANI; LACERDA, 2009). 
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Tendo em vista o exposto, reforça-se a importância da aplicabilidade do Modelo 

de cuidado para doenças crônicas, em particular, na hipertensão arterial, para guiar a 

prática assistencial entre o profissional de saúde e o cliente hipertenso, possibilitando 

uma interação que produzirá melhores resultados na resposta ao seu estado de saúde.  
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4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, vinculada a objetivos 

específicos de um projeto de pesquisa intitulado “Subconjuntos terminológicos da 

CIPE® para áreas de especialidades clínicas e da atenção básica em saúde”, 

desenvolvida no Centro CIPE®, do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba.  

Antes de ser executado, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da 

Paraíba, para apreciação, conforme as observâncias dos aspectos éticos preconizados 

pela Resolução nº 196/96, do Ministério da Saúde, que envolve seres humanos 

(BRASIL, 1996), e do qual recebeu parecer favorável, cujo número de protocolo é 

125/11 (Anexo A). 

 

4.2 Local do estudo 

 A presente pesquisa foi realizada nos Distritos Sanitários da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de João Pessoa – Paraíba, que apresenta uma 

população de 723.515 habitantes (JOÃO PESSOA, 2011) e uma cobertura crescente da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), correspondente a 88,3% da população residente. 

Atualmente, a ESF dispõe de 180 Equipes de Saúde da Família, distribuídas em 125 

unidades de saúde, em cinco Distritos Sanitários (DS). 

 

4.3 Etapas da pesquisa  

Para atingir os objetivos propostos, o estudo foi desenvolvido em quatro etapas: 

1) Coleta de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem relacionada ao 

cliente com hipertensão arterial; 2) Elaboração das afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem; 3) Validação das afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem construídas no estudo; e 4) 

Estruturação de um Subconjunto Terminológico da CIPE® para Hipertensos na Atenção 

Básica. 
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4.3.1 Coleta de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem 

relacionados ao cliente com hipertensão arterial  

 

 

Essa etapa configurou-se como uma pesquisa bibliográfica, que foi desenvolvida 

a partir da análise nos documentos oficiais sobre hipertensão arterial sistêmica do 

Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia e no Modelo de Sete Eixos da 

CIPE®, considerados, clínica e culturalmente, relevantes para a prática de enfermagem 

na Atenção Básica de Saúde. 

Para a identificação de termos nos documentos do Ministério da Saúde, foram 

utilizadas as seguintes referências: Caderno de Atenção Básica Nº 15, para hipertensão 

arterial sistêmica (BRASIL, 2006a); Caderno de Atenção Básica Nº 14, para prevenção 

clínica de doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica (BRASIL, 2006b); o 

Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ao 

Diabetes Mellitus (BRASIL, 2001) e VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA..., 2010).  

É importante ressaltar que a participação de profissionais que atuam na área foi 

importante para o desenvolvimento dessa etapa. Foram convidadas, na qualidade de 

colaboradores, a enfermeira que trabalha na Coordenação da Área Técnica de 

Hipertensão e Diabetes, da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, e uma 

enfermeira que trabalha com pesquisa nessa área, que concordaram em participar do 

estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), 

conforme preconizado na Resolução Nº. 196/96, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1996) e preenchendo as informações solicitadas no Apêndice B.  

A colaboração das participantes teve como objetivo confirmar a relevância ou 

não dos termos identificados nos documentos de HAS. Em seguida, os termos 

identificados foram mapeados com os 2.362 termos do Modelo de Sete Eixos da CIPE® 

2011. Para tanto, foram incluídos em duas planilhas do Excel for Windows, depois, 

importadas para o Programa Access for Windows para a construção de tabela de termos, 

que foram submetidas ao processo de mapeamento cruzado, o que culminou com a 

ligação dos termos identificados nos documentos com os termos da CIPE®, 
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identificando-se os constantes e os não constantes nessa terminologia. Depois desse 

processo, foi constituído o banco de termos do estudo. 

 

 

4.3.2 Elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem 

 

Tratou-se de pesquisa aplicada e operacionalizada conforme as recomendações 

do CIE, tendo por base o Modelo de Referência de Diagnóstico de Enfermagem e Ação 

de Enfermagem da ISO 18.104: Integração de um modelo de terminologia de referência 

para a Enfermagem (ISO, 2003) e o Banco de termos, construído na primeira etapa 

deste estudo, que contém os termos constantes e não constantes na CIPE®. 

Para construir as afirmativas de Diagnósticos/Resultados de enfermagem, foram 

utilizadas as diretrizes recomendadas pelo CIE, de incluir, obrigatoriamente, um termo 

do eixo Foco e um do eixo Julgamento, e incluir termos adicionais, conforme a 

necessidade, dos eixos Foco, Julgamento, Cliente, Localização e Tempo. Para a 

construção de afirmativas relacionadas a intervenções de Enfermagem, foram 

empregadas as diretrizes: incluir, obrigatoriamente, um termo do eixo Ação e um termo 

Alvo, considerado como sendo qualquer um dos termos dos demais eixos, com exceção 

do eixo Julgamento; podem ser incluídos termos adicionais, de acordo com a 

necessidade, dos eixos Foco, Cliente, Localização, Meios, Ação e Tempo.  

Na elaboração das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, foram consultados os conceitos de diagnósticos e ações de enfermagem 

contidos na CIPE® 2011. 

 

4.3.3 Validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem construídas no estudo 

 

Nessa etapa, foi constituído um grupo de discussão, com a participação de 

enfermeiros representantes dos Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de Saúde de 

João Pessoa, distribuídos da seguinte forma: uma enfermeira do Distrito Sanitário (DS) 

I, duas enfermeiras do DS II, três enfermeiros do DS III, duas enfermeiras do DS IV e 

uma enfermeira do DS V, para julgar se as afirmativas de diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem eram relevantes para a prática de enfermagem, no contexto 
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da hipertensão arterial na atenção básica de saúde. Ressalte-se que o critério de seleção 

dos enfermeiros foi o de acessibilidade e disponibilidade dos enfermeiros representantes 

dos Distritos Sanitários do Município de João Pessoa – PB, que já se reuniam 

semanalmente para discutir o protocolo de enfermagem que vem sendo elaborado pelo 

Conselho Regional de Enfermagem. 

Antes das discussões, todos os enfermeiros foram informados de que a 

participação na pesquisa era voluntária. Foi solicitado que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), como preconiza Resolução Nº. 

196/96, do Ministério da Saúde (BRASIL, 1996), e preenchessem as informações 

solicitadas no Apêndice D. Além disso, os enfermeiros foram informados da 

autorização da Gerência de Educação da Secretaria de Saúde do Município de João 

Pessoa (Anexo B). 

Foram realizadas quatro reuniões de discussão, quando foi entregue o 

instrumento com todas as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem e dados de caracterização do grupo, para nortear a discussão. Na primeira 

reunião, foi apresentada a proposta do projeto de pesquisa, com ênfase maior na CIPE®, 

e teve início a discussão sobre as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções 

de enfermagem construídas. Nessa primeira reunião e nas subsequentes, empregaram-se 

os seguintes procedimentos: procedeu-se à leitura de cada afirmativa de 

diagnóstico/resultados de enfermagem e suas respectivas intervenções e, em seguida, 

discutiu-se com todo o grupo sobre sua aplicabilidade na prática. Nos casos de serem 

aplicadas na prática pela maioria do grupo, as afirmativas de diagnósticos/ resultados e 

intervenções de enfermagem foram mantidas e consideradas validadas. Quanto àquelas 

que a maioria do grupo não julgou adequadas para o tratamento da hipertensão, foram 

modificadas para se tornarem relevantes e aplicadas na prática. As novas afirmativas 

construídas pelo grupo foram consideradas também validadas, e outras foram excluídas 

por falta de consenso no grupo. 

Depois de validadas pelos enfermeiros, as afirmativas de diagnósticos/resultados 

foram classificadas pela pesquisadora e pela orientadora, de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas do modelo conceitual elaborado por Horta (1979), que 

tem como alicerce o conceito de hierarquia das necessidades que influenciam o 

comportamento humano em que certas necessidades humanas são mais básicas do que 

outras, ou seja, algumas devem ser atendidas antes de outras. Nesse sentido, esse 

modelo foi utilizado para organizar os diagnóstico/resultados de enfermagem e suas 
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respectivas intervenções, de acordo com a ordem de prioridade das necessidades 

humanas básicas: 1) necessidades psicobiológica; 2) necessidades psicossociais; e 3) 

necessidade psicoespiritual. 

 

4.3.4 Estruturação de um Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos 

na atenção básica 

 

A proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE® para Hipertensos da 

Atenção Básica de Saúde, desenvolvido no presente estudo, foi finalizada incluindo-se a 

significância para a Enfermagem, o modelo teórico utilizado – Modelo de Cuidados na 

Doença Crônica aplicado na prática de Enfermagem para hipertensos na Atenção básica, 

e a relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

validadas. 
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5.1 Termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem relacionados ao 

cliente com hipertensão arterial para a construção do Banco de Termos 

 

Foram identificados 794 termos, considerados relevantes para a prática de 

enfermagem na área da hipertensão arterial na atenção básica, os quais foram 

submetidos a um processo de normalização, com retirada de duplicações, correções 

ortográficas, o que resultou em 565 termos, que foram cruzados com os termos do 

Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2011, resultando em 178 termos constantes e 387 

termos não constantes nessa classificação, que passaram a constituir o Banco de termos 

do estudo. 

Os 178 termos constantes foram classificados de acordo com o Modelo de Sete 

Eixos da CIPE® Versão 2011, assim distribuídos: 46 termos no eixo Ação, 10 termos no 

eixo Cliente, 63 termos no eixo Foco, 20 termos no eixo Julgamento, 13 termos no eixo 

Localização, 15 termos no eixo Meios e 10 termos no eixo Tempo (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Termos constantes da linguagem de Enfermagem relevantes para a área de 
Hipertensão Arterial segundo os Eixos da CIPE® 2011. João Pessoa, 2012 

EIXO 
TERMOS CONSTANTES NO MODELO DE SETE EIXOS 

CIPE® VERSÃO 2011 

AÇÃO 

Aconselhar; Adequar; Alterar; Analisar; Atender; Mobilizar; 
Restringir; Administrar; Agendar; Apoiar; Aumentar; Auscultar; 
Avaliar; Categorizar; Comprimir; Controlar; Distribuir; Educar; 
Elevar; Estabelecer; Estimular; Evitar; Executar; Explicar; Identificar; 
Induzir; Informar; Manter; Medir; Monitorizar; Otimizar; Palpar; 
Participar; Permitir; Posicionar; Preparar; Prescrever; Promover; 
Rastrear; Registrar; Solicitar; Supervisionar; Tratar; Trocar; Verificar; 
Vigiar (Vigilância). 

CLIENTE Adolescente; Adulto; Comunidade; Criança; Família; Grupo; Idoso; 
Indivíduo; Membro da família; Recém-nascido. 

FOCO 

Alimentar-se; Comportamento sexual; Controle; Cura; Diversidade 
cultural; Emagrecimento; Frequência respiratória; Não adesão; Acesso; 
Adesão; Altura; Ansiedade; Apoio social; Arritmia; Atenção; 
Característica; Complicação; Conscientização; Contraceptivo; 
Depressão; Diabetes; Edema; Exame físico; Excesso de peso; Fazer 
exercício; Fluxo de sangue arterial; Frequência cardíaca; Glicemia; 
Hábito; Hemorragia; Hipertensão; Hipotensão; Impactação; 
Incapacidade; Ingestão nutricional; Lesão; Morte; Obeso; Orientação; 
Padrão alimentar; Percepção; Peso corporal; Política de saúde; Pressão; 
Pressão sanguínea; Procedimento; Processo patológico; Pulso radial; 
Resistência; Resultado; Ritmo; Saúde; Sentar-se; Sinal; Sintoma; 
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Sistema cardiovascular; Sistema nervoso; Sofrimento; Sono; Suor; 
Suspeita; Trauma (acidente); Valores; Vinculação. 

JULGAMENTO 

Alta; Diminuído; Atual; Complexidade; Dimensão; Efetivo; Elevado; 
Grande; Grave; Iniciado; Interrompido; Ligeiro; Melhorado; 
Moderado; Normal; Pequeno; Presença ou ausência; Progressão; 
Risco; Tamanho. 

LOCALIZAÇÃO 
Lateralidade; Antebraço; Artéria; Braço; Clínica; Coração; Dedo; 
Esquerda; Posição; Superior; Unidade de cuidados intensivos; Via oral; 
Via sublingual. 

MEIOS 
Alimento; Bebida; Enfermeiro; Farmacêutico; Insulina; Material; 
Medicação; Medicamento; Médico; Nutriente; Protocolo; Serviço de 
emergência; Técnica; Terapia de anticoagulantes; Transplante. 

TEMPO Agudo; Ano; Consulta; Contínua; Crônico; Evento ou episódio; 
Exame; Infância; Mês; Situação. 

 
Para classificar os 387 termos não constantes, de acordo com os eixos da CIPE,® 

levaram-se em consideração a definição do eixo e sua coerência com o significado dos 

termos identificados. Esse processo resultou em: 36 termos incluídos no eixo Ação; 5, 

no eixo Cliente; 166, no eixo Foco; 64, no eixo Julgamento; 24, no eixo Localização; 

87, no eixo Meios; e 5, no eixo Tempo (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Termos não constantes da linguagem de Enfermagem relevantes para a área 
de Hipertensão Arterial segundo os Eixos da CIPE® 2011. João Pessoa, 2012 

 
EIXO 

TERMOS NÃO CONSTANTES NO MODELO DE SETE EIXOS 
CIPE® VERSÃO 2011 

AÇÃO 

Acompanhar; Acrescentar; Aferir; Ampliar; Aprimorar; Articular; 
Cadastrar; Capacitar; Centralizar; Certificar; Complementar; Desencorajar; 
Desinflar; Detectar; Diagnosticar; Divulgar; Encaminhar; Estimar; 
Fornecer; Garantir; Implantar; Inflar; Insistir; Irregular; Multiplicar; 
Nortear; Operacionalizar; Realizar; Reavaliar; Recomendar; Regular; 
Repetir; Seguir; Sugerir; Tomar; Utilizar. 

CLIENTE Gestante; Homem; Jovem; Mulher; Paciente. 

FOCO 

Ação educativa; Ação Terapêutica; Acúmulo; Adoção; Agente etiológico; 
Agravo; Ambiente; Assintomático; Assistência; Atenção Básica; Atividade 
doméstica; Atualização; Automedida; Autossustentável; Benefício; 
Boletim; Carboidrato; Causa renal; Causa secundária; Classificação; 
Comorbidade; Competência; Complicação microvascular; Complicação 
ocular; Comprometimento renal; Condição clínica; Condição crônica; 
Condição de trabalho; Condição socioeconômica; Consumo; Crise 
hipertensiva; Custo social; Custo-efetividade; Desaparecimento; Diretriz; 
Dislipidemia; Diversidade racial; Diversidade religiosa; Diversidade social; 
Doença associada; Emergência hipertensiva; Enfermidade; Escolaridade (1º 
grau, 2º grau, superior; especialização, mestrado e doutorado); Esforço 
físico; Esquema terapêutico; Estágio da hipertensão (1, 2 e 3); Estilo 
alimentar; Estilo de vida; Estratégia; Estratificação de risco; Estresse 
(Estresse psicossocial); Etnia; Evento cardiovascular; Evento 
cerebrovascular; Evento renal; Experiência clínica; Faixa etária; Fator 
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ambiental; Fator de risco; Fator de risco cardiovascular; Fator étnico; Fator 
social; Fator socioeconômico; Fisiopatologia; Função sexual; Função 
sistólica; Gênero; Genética; Glicemia pós-prandial; Glicose; Gordura 
abdominal; Gordura insaturada; Gordura saturada; Hábito saudável de vida; 
Hematúria; Hipercolesterolemia; Hiperinsulinemia; Hipertensão arterial 
Sistêmica (HAS); Hipertensão do avental branco; Hipertensão essencial; 
Hipertensão gestacional; Hipertensão secundária; Hipertensão sistólica; 
Hipertenso; Identificação; Indicador de risco; Insulinemia; Intercorrência; 
Intoxicação; Manifestação; Manobra; Manutenção; Miscigenado; 
Modificação; Monitorização; Morbidade cardiovascular; Morbimortalidade; 
Mortalidade (Mortalidade cardiovascular); Morte súbita; Motivação; 
Mudança; Multifatorial (Múltiplos fatores, Múltiplo agente); Nível 
tensional; Normatização; Normotensão; Ocorrência; Oferta; Órgão-alvo; 
Padronizada (Padronização); Pé diabético; Perfil epidemiológico; Perfil 
lipídico; Perfil psicossocial; Perfusão cerebral; Perfusão sanguínea; 
Perseverança; Poder aquisitivo; População alvo; Prática; Predisposição; 
Pré-hipertensão; Prescrição; Pressão arterial diastólica (PAD); Pressão 
arterial sistólica (PAS); Prevalência; Prevenção; Prevenção das doenças; 
Prevenção de AVC; Prevenção primária do AVC; Problema; Problema 
endócrino; Problema financeiro; Problema neurológico; Processo de 
trabalho; Processo terapêutico; Produção; Prognóstico; Promoção de saúde; 
Proteção cardiovascular; Qualidade de vida; Raça (branca, preta, amarela, 
parda, negra e indígena); Redução; Reestruturação; Referência; Regulação; 
Relação; Remoção; Reorganização; Reposição; Resolutividade; 
Revascularização Percutânea; Risco cardiovascular; Saúde pública; 
Sedentarismo; Sensibilidade ao sódio; Sexo; Sintomático; Sódio (Sal); 
Tabagismo; Taquicardia paroxística; Território; Tolerância; Treinamento; 
Urgência hipertensiva; Uso; Vigilância epidemiológica. 

JULGAMENTO 

Abandonado; Abrupta; Adequado; Baixo; Boa; Calibrado; Calmo; Casual; 
Cheio; Comparecimento; Compressão; Confirmada; Consenso; 
Contraindicado; Controlada; Correção; Curto; Deflação; Delimitador; 
Desafio; Dificuldade; Efeito adverso; Efeito avental branco; Eficaz 
(Eficácia); Elevação; Enfrentamento; Específico; Falso/Positivo; Fumante; 
Gradual; Imediata; Imprescindível; Inadequado; Intensidade; Intermediário; 
Intolerância; Jejum; Leve; Limite; Limítrofe; Longo; Maior; Mascarada; 
Médio; Menor; Mínimo; Minuto; Palpável; Prazo; Precoce; Pregressa; 
Preservada; Prévio; Prolongado; Reação adversa; Relaxamento (Relaxado); 
Resposta inadequada; Saudável; Secundária; Sucedida; Sugestivo; 
Supervisionada; Sustentado; Único. 

LOCALIZAÇÃO 

Cintura; Circunferência abdominal; Circunferência do braço; Conselho de 
Saúde; Consultório; Cotovelo; Diafragma; Face; Fletido; Fossa antecubital; 
Fossa cubital; Hiato auscultatório; Palma da mão; Pulso; Tireoide; Posição 
ortostática; Posição sentada; Quadril; Sala de emergência; Veia jugular; 
Unidade Básica de Saúde; Unidade de Referência Terciária; Unidade de 
Saúde da Família; Unidade Referência Secundária. 

MEIOS 
Abordagem multiprofissional; Abordagem neuromedicamentosa; 
Abordagem terapêutica; Agente Comunitário de Saúde; Ambulatório; 
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Atividade educativa coletiva (Atividade educativa de promoção dа saúde, 
Campanha educativa); Avaliação cardiorrespiratória; Avaliação inicial; 
Avaliação laboratorial; Bolsa de borracha; Busca ativa; Campânula; Cartão 
do usuário; Caso clínico; Cifra tensional; Conduta terapêutica; Consulta de 
Enfermagem; Consulta extra; Consulta inicial; Consulta médica; Consulta 
mensal; Consulta semestral; Consulta trimestral; Contrarreferência; 
Rastreamento; Decisão terapêutica; Descongestionante; Diagnóstico; Dieta 
(dieta vegetariana); Dispensação; Dose (Dosagem); Educação Continuada; 
Equipe de Saúde da Família; Equipe multiprofissional (enfermeiro, técnico 
de enfermagem, auxiliares de enfermagem, nutricionista, psicólogo, 
assistente social, fisioterapeuta, educador físico, musicoterapeuta, 
farmacêutico); Escore de Framingham; Esfigmomanômetro; Especialista 
(Especializado); Estetoscópio; Estratégia de Saúde da Família (ESF); 
Exercício; Fase; Ficha de acompanhamento (Ficha clínica); Formulário; 
Gerenciamento; Glicosímetro; História (Histórico); Índice de Massa 
Corporal; Insumo; Internação; Investigação (Investigação clínico-
laboratorial); Largura; Manguito; Mecanismo de ação; Medida de 
prevenção; Medida farmacológica; Medida não farmacológica; Medida 
preventiva primária; Medida terapêutica; Meta; Método contraceptivo; 
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA); Monitorização 
Residencial da Pressão Arterial (MRPA); Monoterapia; Oscilométrica; 
Palpação; Perímetro; Posologia; Profissional de Saúde; Programa Nacional 
de Educação em Hipertensão; Reconsulta médica; Rede de saúde; Rede de 
serviço; Rotina; Secretaria Estadual de Saúde; Secretaria Municipal de 
Saúde; Serviço de referência; Sistema de Informação; Sistema Único de 
Saúde; Sociedade Científica; Sons Korotkoff; Tensiômetro; Terapêutica; 
Terapia farmacológica; Terapia renal substitutiva; Terapias combinadas; 
Tratamento; Tratamento não medicamentoso. 

TEMPO Idade; Período; Prematura; Pré-operatório; Semana. 
 

 Os quadros dos termos constantes e não constantes resultaram na construção do 

Banco de Termos da Linguagem de Enfermagem relevantes para a assistência prestada 

ao hipertenso na Atenção Básica. 

A identificação de termos na literatura, relacionados à hipertensão arterial, 

retrata as verdadeiras necessidades que o hipertenso poderá apresentar durante um 

atendimento. No que se refere à área da Enfermagem, Jesus et al. (2008) enfatizam que 

o enfermeiro, como elemento chave do processo assistencial aos hipertensos, deve 

conhecer as características dessas pessoas e suas reais necessidades para que, a partir 

delas, estratégias sejam implementadas para a obtenção de maior grau de adesão ao 

tratamento e o consequente controle dos níveis tensionais. Ressalta-se que o enfermeiro, 

ao planejar suas atividades frente à população hipertensa, deve considerar as 
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características dessa clientela para que a assistência possa atender aos objetivos da 

consulta de enfermagem. 

Outro destaque na elaboração do Banco de Termos da Linguagem de 

Enfermagem relevantes para a assistência prestada ao hipertenso na Atenção Básica é 

que, na atenção primária à saúde, a promoção do autocuidado deve ser um dos 

principais objetivos a ser implementado pela Estratégia de Saúde da Família. Porém, 

nos documentos oficiais do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de 

Hipertensão, não foi localizado o termo autocuidado. Ressalte-se que, no Plano de 

Enfrentamento lançado na Esfera federal, em 2011, preconiza a utilização do modelo de 

Atenção aos Portadores de Doenças Crônicas, incluindo em seus componentes o apoio 

para o autocuidado. 

 

 

5.2 Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

 
Foram construídas 83 afirmativas de diagnósticos/resultados e 380 intervenções 

de enfermagem, que foram submetidas ao processo de validação. Esse processo resultou 

em 60 afirmativas de diagnósticos/resultados de enfermagem e 351 afirmativas de 

intervenções de enfermagem. 

Convém registrar que, após o processo de validação, as 60 afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem foram classificadas de acordo 

com a classificação das Necessidades Humanas Básicas de Horta (Quadro 5). Para 

organizar os diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, nessa classificação, 

utilizou-se a seguinte ordem de prioridade: 1) Necessidades psicobiológicas 

(oxigenação; hidratação; nutrição; eliminação; sono e repouso; exercício e atividades 

físicas; sexualidade; abrigo; mecânica corporal; motilidade; cuidado corporal; 

integridade cutaneomucosa; integridade física; regulação térmica, hormonal, 

neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular; 

locomoção; percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa; ambiente, 

terapêutica); 2) Necessidades psicossociais (segurança, amor, liberdade, comunicação, 

criatividade, aprendizagem - educação para a saúde, gregária, recreação, lazer, espaço, 

orientação no tempo e no espaço, aceitação, autorrealização, autoestima, participação, 

autoimagem, atenção); e 3) Necessidade psicoespiritual (religiosa ou teológica, ética 

ou de filosofia de vida) (HORTA, 1979). 
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Quadro 5: Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

segundo as Necessidades Humanas Básicas de Horta. João Pessoa, 2012. 

Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

Necessidade psicobiológica – Oxigenação 

1. Padrão respiratório adequado 

1. Verificar e registrar sinais vitais do hipertenso. 
2. Ensinar técnica de respiração lenta (10 
respirações a cada minuto, durante 15 minutos, 
uma vez ao dia). 
3. Orientar a manter os hábitos de respiração. 
4. Orientar o hipertenso como respirar durante as 
atividades. 
5. Reforçar o ensino de exercícios de respiração 
profunda. 

2. Padrão respiratório prejudicado 

6. Realizar exame do aparelho respiratório no 
hipertenso. 
7. Verificar e registrar sinais vitais do hipertenso. 
8. Investigar sobre doenças respiratórias. 
9. Pesquisar sobre alterações na respiração durante 
a consulta de Enfermagem. 
10. Instruir e encorajar o hipertenso sobre o 
exercício respiratório (diafragmático) e a tosse 
eficaz. 
11. Orientar o hipertenso as complicações do 
tabaco para o aparelho respiratório. 
12. Incentivar o hipertenso a parar de fumar. 
13. Encaminhar o hipertenso para consulta 
médica, se exame físico alterado.  
14. Agendar retorno do hipertenso à Unidade de 
Saúde da Família. 

Necessidade psicobiológica – Nutrição 

3. Capacidade para preparar alimentos 
saudáveis 

15. Reforçar a lavagem das mãos na preparação 
dos alimentos. 
16. Reforçar a preparadora de alimentos para
retirar a gordura aparente de carnes antes do 
preparo. 
17. Orientar a redução de sódio na preparação dos 
alimentos. 
18. Reforçar a não utilização de temperos prontos 
na preparação dos alimentos. 
19. Reforçar a higienização das verduras e 
legumes antes do preparo dos alimentos. 
20. Orientar sobre o aproveitamento total dos 
alimentos. 

4. Capacidade prejudicada para 
preparar alimentos saudáveis 

21. Orientar a lavar as mãos antes de manusear 
alimentos. 
22. Perguntar e registrar sobre a preparação de 
alimentos durante a consulta de enfermagem. 
23. Orientar a retirada da gordura aparente das 
carnes antes de cozinhá-las. 
24. Reduzir sódio na preparação dos alimentos. 
25. Orientar a não utilização de temperos prontos 
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Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

na preparação dos alimentos. 
26. Orientar a higienizar verduras e legumes antes 
do preparo dos alimentos. 
27. Ensinar sobre o aproveitamento total dos 
alimentos. 
28. Incentivar a participação da preparadora de 
alimentos a participar de atividades de apoio 
social sobre culinária. 
29. Fornecer material educativo sobre preparo de 
alimentos para hipertensos, se disponível. 

5. Ingestão de alimentos deficitária 

30. Investigar tipos de alimentos ingeridos na 
rotina. 
31. Estimular o hipertenso a ingestão de 
carboidratos, proteínas e minerais, conforme as 
condições do paciente. 
32. Estimular o hipertenso à ingestão de legumes e 
verduras. 
33. Incluir, na dieta do hipertenso, de 3 a 5 
porções de frutas e legumes/verduras em 
abundância. 
34. Prescrever polivitamínico, se necessário, 
conforme protocolo. 
35. Solicitar exames laboratoriais para avaliação 
(ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
36. Encaminhar o hipertenso para avaliação bucal, 
se necessário. 
37. Adequar os alimentos ricos em proteínas e/ou 
minerais de acordo com as condições financeira. 

6. Ingestão de alimentos excessiva 

38. Pesquisar sobre a ingestão nutricional do 
hipertenso. 
39. Orientar o hipertenso sobre as complicações 
da alimentação em excesso. 
40. Recomendar ao hipertenso a diminuição de 
nutrientes (gorduras, proteínas e carboidratos). 
41. Orientar o hipertenso a redução de açúcar, 
refrigerantes e sucos artificiais, doces e 
guloseimas em geral. 
42. Orientar o hipertenso na ingestão de vitaminas 
e minerais. 
43. Orientar o hipertenso sobre os riscos da 
ingestão de frituras para as doenças 
cardiovasculares. 
44. Desencorajar a ingestão de alimentos ricos em
gordura, doces, refrigerantes e guloseimas.  
45. Orientar o hipertenso quanto ao fracionamento 
da alimentação. 
46. Solicitar exames laboratoriais para avaliação 
(ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
47. Encaminhar o hipertenso para nutricionista, se 
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Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

necessário. 

7. Adesão ao regime dietético 

48. Monitorar o regime dietético do hipertenso 
durante a consulta de enfermagem. 
49. Orientar o hipertenso os benefícios da 
mudança no estilo de vida. 
50. Elogiar o hipertenso no cumprimento do 
regime dietético. 
51. Incentivar o hipertenso e familiares a 
participação nas atividades de educação em saúde.
52. Orientar a ingestão de verduras, legumes e 
frutas. 
53. Orientar as medidas de higiene dos alimentos 
(verduras, legumes e frutas). 

8. Falta de adesão ao regime dietético

54. Orientar o hipertenso quanto à dieta. 
55. Ensinar ao hipertenso e sua família sobre 
alimentação saudável. 
56. Pesquisar sobre hábitos alimentares que o 
hipertenso tem em casa. 
57. Encaminhar o hipertenso para nutricionista. 
58. Orientar o hipertenso a modificação no estilo 
alimentar. 
59. Encorajar o hipertenso a adoção do regime 
dietético. 

9. Peso corporal adequado 

60. Orientar e acompanhar as medidas de peso e 
altura. 
61. Calcular e registrar o Índice de Massa 
Corpórea do hipertenso. 
62. Encaminhar o hipertenso para consultas 
trimestrais, com o médico da equipe para 
avaliação. 
63. Encorajar o hipertenso a manutenção do peso. 

10. Peso corporal diminuído 

64. Investigar causas de perda de peso. 
65. Calcular e registrar o Índice de Massa 
Corpórea na ficha de acompanhamento e 
prontuário do hipertenso. 
66. Orientar o hipertenso sobre alimentos 
saudáveis. 
67. Encaminhar o hipertenso para nutricionista. 
68. Agendar retorno do hipertenso à Unidade de 
Saúde da Família. 

11. Excesso de peso 

69. Acompanhar a evolução de dados do 
hipertenso: peso e altura em todas as consultas. 
70. Calcular e registrar na ficha de 
acompanhamento o Índice de Massa Corpórea do 
hipertenso. 
71. Medir e registrar a circunferência abdominal 
72. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso. 
73. Planejar conjuntamente as estratégias de 
redução de peso. 
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Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

74. Incentivar o hipertenso a redução de 5 a 10% 
do peso inicial em até seis meses. 
75. Encaminhar para consultas trimestrais, com o 
médico da equipe os hipertensos que apresentam 
excesso de peso. 
76. Encaminhar o hipertenso para nutricionista. 

12. Sobrepeso 

77. Acompanhar a evolução de dados do 
hipertenso: peso e altura em todas as consultas. 
78. Calcular e registrar na ficha de 
acompanhamento o Índice de Massa Corpórea do 
hipertenso. 
79. Incentivar o hipertenso a redução de 5 a 10% 
do peso inicial em até seis meses. 
80. Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão 
por meio de dieta, exercícios, etc. 
81. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso. 
82. Encaminhar para consultas trimestrais, com o 
médico da equipe os hipertensos que apresentam 
sobrepeso. 

13. Obesidade 

83. Acompanhar a evolução de dados do 
hipertenso: peso, altura, pressão arterial, 
circunferência abdominal em todas as consultas. 
84. Calcular e registrar o Índice de Massa 
Corpórea do hipertenso. 
85. Solicitar exames laboratoriais para avaliação 
(ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
86. Incentivar o hipertenso a redução de 5 a 10% 
do peso inicial em até seis meses. 
87. Orientar o hipertenso quanto à dieta. 
88. Orientar o hipertenso sobre a prática de 
exercício físico. 
89. Encaminhar o hipertenso para consulta com o 
médico, se necessário. 
90. Encaminhar o hipertenso para nutricionista, se 
necessário. 

14. Emagrecimento 

91. Investigar a causa do emagrecimento do 
hipertenso. 
92. Solicitar exames laboratoriais para avaliação 
(ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
93. Ensinar ao hipertenso e sua família sobre 
alimentação saudável. 
94. Pesquisar e registrar no prontuário e ficha de 
acompanhamento sobre comorbidade. 
95. Agendar retorno do hipertenso à Unidade de 
Saúde da Família. 
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Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

15. Emagrecimento saudável 

96. Acompanhar a evolução de dados do 
hipertenso: peso, altura, pressão arterial, 
circunferência abdominal em todas as consultas. 
97. Calcular e registrar o Índice de Massa 
Corpórea do hipertenso. 
98. Incentivar o hipertenso a continuidade do 
plano terapêutico. 
99. Incentivar a participação nas atividades de 
grupo da Estratégia de Saúde da Família. 

16. Hiperglicemia 

100. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
101. Verificar se o hipertenso é diabético. 
102. Encaminhar o hipertenso para consulta 
médica. 
103. Pesquisar sobre a alimentação do 
hipertenso nas últimas 24 horas. 
104. Orientar o hipertenso sobre as 
complicações da hiperglicemia. 
105. Orientar quanto a alimentação pobre em 
açúcar. 
106. Agendar retorno do hipertenso e diabético 
para Unidade de Saúde da Família. 

17. Hipoglicemia 

107. Investigar causas da hipoglicemia. 
108. Avaliar medicação do hipertenso. 
109. Verificar a dosagem dos hipoglicemiantes. 
110. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
111. Avaliar os exames de glicemia do 
hipertenso. 
112. Pesquisar sobre a alimentação do 
hipertenso nas últimas 24 horas. 
113. Orientar o hipertenso sobre as 
complicações da Hipoglicemia. 
114. Oferecer pequena quantidade de doce, se 
disponível. 
115. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

18. Risco de ingestão de alimentos 
excessiva 

116. Informar o hipertenso sobre os fatores de 
risco associados à ingestão excessiva. 
117. Informar o hipertenso sobre os fatores de 
risco associados à ingestão excessiva. 
118. Desencorajar a ingestão de alimentos ricos 
em gordura, doces, refrigerantes e guloseimas.  
119. Orientar o hipertenso quanto ao 
fracionamento da alimentação. 
120. Orientar o hipertenso e familiar a 
participação de atividade sobre alimentação 
saudável na Estratégia de Saúde da Família. 
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19. Risco de ingestão nutricional 
elevado 

121. Ensinar ao hipertenso e sua família sobre a 
importância dos nutrientes contidos nos alimentos.
122. Orientar o hipertenso sobre as 
complicações de uma ingestão nutricional não 
balanceada. 
123. Estimular o hipertenso à ingestão de 
legumes e verduras. 
124. Orientar o hipertenso a redução de açúcar, 
refrigerantes e sucos artificiais, doces e 
guloseimas em geral. 

Necessidades Psicobiológicas - Sono e repouso 

20. Sono adequado 

125. Orientar o hipertenso sobre o ambiente 
livre de ruídos. 
126. Reforçar a importância de um descanso 
satisfatório para a recuperação da saúde. 
127. Ensinar ao hipertenso técnicas de 
relaxamento. 
128. Encorajar o hipertenso ao relaxamento. 
129. Informar o hipertenso sobre os serviços de 
terapia comunitária da Unidade. 

21. Sono prejudicado 

130. Investigar causas de interferência no sono. 
131. Orientar o hipertenso quanto à prática da 
atividade física. 
132. Orientar o hipertenso sobre técnicas de 
relaxamento muscular. 
133. Discutir com o hipertenso e familiar sobre 
medidas de conforto. 
134. Estimular atividade que promova um 
estado de alerta adequado durante o dia. 

Necessidade psicobiológica - Atividade física (Mecânica corporal, Motilidade e 
Locomoção) 

22. Adesão ao regime exercício 

135. Elogiar a execução do regime de exercício.
136. Incentivar a prática de exercícios regulares.
137. Estimular o hipertenso a participação 
coletiva de exercícios. 
138. Avaliar e registrar o tratamento não 
medicamentoso do hipertenso no prontuário e 
ficha de acompanhamento. 

23. Falta de adesão ao exercício 

139. Orientar o hipertenso quanto à necessidade 
de fazer atividades físicas, como caminhadas. 
140. Orientar o hipertenso quanto aos efeitos do 
exercício físico na redução do nível da pressão 
arterial. 
141. Avaliar e registrar a adesão do hipertenso 
ao exercício a cada consulta de enfermagem. 
142. Explicar sobre os efeitos do exercício 
físico na hipertensão arterial. 
143. Informar o hipertenso sobre os aparelhos 
sociais de práticas saudáveis de vida. 
144. Incentivar e convidar o hipertenso para 
participar de atividades de práticas saudáveis 
desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família.  
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24. Falta de capacidade para gerir o 
regime de exercício 

145. Acompanhar a evolução de dados do 
hipertenso: peso, altura, pressão arterial, 
circunferência abdominal em todas as consultas. 
146. Aferir padrão de exercício. 
147. Orientar o hipertenso sobre os locais de 
equipamentos sociais de atividade física. 
148. Incentivar o hipertenso a prática de 
atividade física sob orientação. 

25. Trauma (Queda) 

149. Orientar o hipertenso e familiares sobre 
adaptações no ambiente domiciliar. 
150. Incluir o hipertenso em programas de 
reabilitação. 
151. Incentivar o hipertenso a seguir plano
terapêutico de reabilitação elaborado pela equipe. 

26. Risco de trauma (Queda) 

152. Orientar o hipertenso sobre riscos de 
trauma. 
153. Incentivar o uso de recursos que facilitam a 
locomoção. 
154. Orientar o hipertenso e familiares sobre 
medidas preventivas de traumas e adaptações no 
ambiente domiciliar. 

Necessidade Psicobiológica - Regulação vascular 

27. Risco de edema periférico 

155. Informar o hipertenso sobre os riscos do 
edema para a hipertensão arterial. 
156. Orientar o hipertenso sobre prevenção de 
edema periférico. 
157. Avaliar e registrar na consulta de 
enfermagem a presença de edema periférico. 
158. Orientar o hipertenso sobre os benefícios 
da atividade física. 

28. Edema Periférico 

159. Orientar o hipertenso sobre repouso. 
160. Pesquisar sobre alimentação do hipertenso.
161. Orientar o hipertenso sobre a indicação da 
dieta hipossódica. 
162. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 

29. Edema periférico melhorado 

163. Pesquisar e registrar no prontuário os 
relatos da melhora do edema periférico. 
164. Orientar o hipertenso sobre repouso. 
165. Reforçar as orientações de risco do edema 
periférico. 
166. Encorajar o hipertenso a manutenção de 
uma alimentação saudável. 

30. Frequência cardíaca alterada 

167. Avaliar e registrar histórico da frequência 
cardíaca no prontuário do hipertenso. 
168. Medir a frequência cardíaca. 
169. Orientar o hipertenso sobre os sinais e 
sintomas da frequência cardíaca alterada. 
170. Pesquisar sobre o uso de medicação. 
171. Orientar o hipertenso a posologia da 
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medicação. 
172. Encaminhar para serviço de referência o 
hipertenso apresentando urgência cardiológica. 
173. Solicitar exames (ureia, cretatinina, 
colesterol total, ácido úrico, glicemia, 
hemoglobina glicada), conforme protocolo. 
174. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família para controle do estado de 
saúde. 

31. Frequência cardíaca diminuída 

175. Avaliar e registrar histórico da frequência 
cardíaca no prontuário do hipertenso. 
176. Medir a frequência cardíaca. 
177. Pesquisar sobre o uso de medicação. 
178. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
179. Orientar o hipertenso sobre a posologia da 
medicação. 
180. Orientar o hipertenso sobre os sinais e 
sintomas da frequência cardíaca diminuída. 
181. Encaminhar para serviço de referência de
urgência cardiológica. 
182. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

32. Pulso radial palpável 

183. Estimar o nível da pressão sistólica pela 
palpação do pulso radial. 
184. Posicionar o paciente sentado. 
185. Posicionar o braço do paciente na altura do 
coração. 
186. Deixar a palma da mão voltada para cima e 
cotovelo ligeiramente fletido. 
187. Verificar e registrar a pressão arterial. 
188. Registrar no prontuário, ficha de 
acompanhamento e cartão do hipertenso as 
informações da consulta. 

33. Risco de hemorragia 

189. Pesquisar se o hipertenso faz uso de 
medicação que contem Ácido Acetilsalicílico. 
190. Explicar ao hipertenso a ação do Ácido 
Acetilsalicílico. 
191. Orientar o hipertenso para não tomar 
medicação quando surgir outras doenças sem 
prescrição. 

34. Hipertensão Arterial 

192. Cadastrar o usuário na Estratégia de Saúde 
da Família através do programa HIPERDIA, na 
primeira consulta. 
193. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
194. Informar o quantitativo da medicação, 
mensal do programa HIPERDIA ao responsável 
pelo pedido. 
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195. Orientar o hipertenso a buscar a Estratégia 
de Saúde da Família na presença de sinais e 
sintomas da hipertensão arterial. 
196. Orientar o hipertenso sobre o tratamento 
medicamento e não medicamentoso. 
197. Orientar o hipertenso sobre mudança do 
estilo de vida. 
198. Orientar hipertenso para hábitos de 
alimentação saudável. 
199. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

35. Hipotensão 

200. Pesquisar sobre o uso de medicamentos 
para hipertensão. 
201. Pesquisar uso de superdosagem da 
medicação. 
202. Verificar e registrar a pressão arterial por 
três vezes na semana. 
203. Encaminhar o hipertenso ao médico para 
avaliação da medicação. 
204. Orientar o hipertenso sobre a importância e 
necessidade de uma alimentação hipossódica
adequada. 
205. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

36. Controle de sintomas da 
hipertensão arterial efetivo 

206. Verificar e registrar a pressão arterial. 
207. Pesquisar sintomatologia pregressa. 
208. Avaliar o tratamento utilizado no controle 
dos sintomas. 
209. Pesquisar e orientar sobre o uso de 
medicamento para controle dos sintomas. 
210. Orientar sobre complicações da 
hipertensão arterial. 
211. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 
212. Recomendar que em casos de sintomas 
moderados e intensos procurar um serviço de 
saúde. 

37. Controle de sintomas da 
hipertensão arterial ineficaz 

213. Verificar e registrar a pressão arterial. 
214. Pedir ao hipertenso que descreva os 
sintomas pregressos e atuais. 
215. Reavaliar e esclarecer a conduta de 
enfermagem utilizada. 
216. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
217. Encaminhar o hipertenso para avaliação 
médica. 
218. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família para controle do estado de 
saúde. 

38. Pressão arterial elevada 219. Monitorar e registrar a pressão arterial no 
mínimo três vezes na semana em dias alternados. 
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220. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
221. Verificar se o usuário já é hipertenso. 
222. Avaliar a necessidade de uso de medicação 
de urgência. 
223. Orientar o hipertenso sobre os valores 
normais da pressão arterial. 
224. Orientar a gestante quanto à alteração de 
pressão arterial. 
225. Orientar o hipertenso quanto ao controle da 
pressão arterial. 
226. Perguntar ao usuário qual a sua pressão 
arterial usual. 
227. Verificar pressão arterial de paciente com 
AVC no domicílio. 
228. Verificar pressão arterial de pacientes em 
crise hipertensiva. 
229. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 
230. Encaminhar o hipertenso ao médico, se 
necessário.  
231. Verificar se houve algum agente externo 
que interferiu nos valores da pressão arterial. 

39. Pressão arterial baixa 

232. Avaliar se o usuário é hipertenso. 
233. Encaminhar o hipertenso ao médico para 
avaliação da medicação, se necessário.  
234. Orientar o hipertenso sobre os valores 
normais da pressão arterial. 
235. Pesquisar sobre a prática de atividade física 
excessiva. 
236. Pesquisar a alimentação pregressa do 
hipertenso. 
237. Verificar se teve algum agente externo e 
interno que interferiu nos valores da pressão 
arterial. 
238. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família.  

40. Pressão arterial normal 

239. Elogiar o hipertenso sobre os valores 
normais da pressão arterial. 
240. Incentivar o hipertenso a continuidade dos 
hábitos de vida. 
241. Orientar o hipertenso sobre os benefícios 
da pressão arterial controlada. 
242. Anotar sinais vitais em caderneta, cartão e 
prontuário do hipertenso. 
243. Medir pressão arterial de hipertenso. 
244. Verificar pressão arterial na consulta ao 
hipertenso. 
245. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 
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41. Diabetes 

246. Cadastrar o diabético no programa 
HIPERDIA. 
247. Orientar o hipertenso sobre o tratamento da 
hipertensão e da diabetes. 
248. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
249. Orientar o hipertenso sobre as 
complicações da diabetes para hipertensão arterial.
250. Orientar sobre a mudança do estilo de vida.
251. Incentivar o Hipertenso com doenças 
associadas a participar de atividades de grupo na 
Estratégia de Saúde da Família. 
252. Monitorar a glicemia. 
253. Informar o quantitativo da medicação, 
mensal do programa HIPERDIA ao responsável 
pelo pedido. 
254. Orientar o hipertenso a buscar a Estratégia 
de Saúde da Família na presença de sinais e 
sintomas da hipertensão arterial e diabetes. 
255. Orientar o hipertenso sobre a prevenção do 
pé diabético. 
256. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

Necessidade Psicobiológica - Regulação hormonal 

42. Risco de complicações com o uso 
de contraceptivos 

257. Orientar a mulher sobre o uso do 
contraceptivo no mesmo horário.  
258. Orientar a hipertensa sobre outros métodos 
contracepitivos. 
259. Suspender o uso de contraceptivo, se 
necessário. 
260. Registrar as informações da consulta no 
prontuário, ficha de acompanhamento e cartão da 
hipertensa. 

Necessidade Psicobiológica - Regulação neurológica 

43. Ansiedade (especificar grau) 

261. Escutar o hipertenso durante a consulta de 
Enfermagem. 
262. Orientar o hipertenso sobre técnicas de 
relaxamento. 
263. Orientar o hipertenso sobre a identificação 
agentes estressores. 
264. Orientar o hipertenso a participação nas 
atividades de grupo. 

44. Risco de depressão 

265. Escutar o hipertenso para compreender 
suas necessidades e angústias. 
266. Estimular o hipertenso a comunicação de 
angústia com o tratamento específico. 
267. Avaliar e recomendar as alterações do 
estilo de vida. 
268. Incentivar o hipertenso a participação nas 
atividades. 
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269. Orientar o hipertenso da participação das 
atividades sociais da comunidade e grupo na 
Estratégia de Saúde da Família. 
270. Orientar ao familiar sobre os cuidados, 
acompanhamento do hipertenso. 

45. Depressão (especificar o grau) 

271. Escutar o hipertenso para compreender 
suas necessidades e angústias. 
272. Orientar o hipertenso sobre o uso de 
medicamento, se necessário. 
273. Encorajar o hipertenso a comunicação. 
274. Encorajar as ações de autocuidado. 
275. Orientar o hipertenso sobre as atividades 
de lazer disponíveis na comunidade. 
276. Encaminhar o hipertenso para serviço de 
referência. 

Necessidade psicobiológica - Percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, 
tátil, gustativa, dolorosa 

46. Controle da dor efetivo 

277. Identificar as características da dor 
pregressa e atual, se existir. 
278. Pesquisar sobre a localização pregressa da 
dor. 
279. Verificar e registrar sinais vitais do 
hipertenso no prontuário, na ficha de 
acompanhamento e cartão do usuário. 
280. Orientar quanto às complicações das dores 
na hipertensão arterial. 
281. Recomendar a procurar um hospital em 
casos de dor moderada e intensa. 
282. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

47. Controle da dor ineficaz 

283. Identificar as características da dor 
pregressa e atual, se existir. 
284. Identificar local da dor. 
285. Pesquisar e orientar o hipertenso sobre o 
uso de medicamento. 
286. Verificar e registrar sinais vitais do 
hipertenso no prontuário, na ficha de 
acompanhamento e cartão do usuário. 
287. Ensinar técnicas de relaxamento ao 
hipertenso. 
288. Registrar as informações da consulta no 
prontuário, ficha de acompanhamento e cartão do 
hipertenso. 
289. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

Necessidade psicobiológica – Terapêutica 

48. Adesão ao regime terapêutico 

290. Orientar o hipertenso sobre o regime 
terapêutico. 
291. Verificar e registrar a pressão arterial 
durante a consulta de enfermagem mensalmente. 
292. Orientar o usuário como é realizado o 
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diagnóstico da hipertensão arterial. 
293. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido 
úrico, glicemia, hemoglobina glicada), conforme 
protocolo. 
294. Avaliar e registrar os resultados de exames 
do hipertenso no prontuário e ficha de 
acompanhamento. 

49. Adesão ao regime medicamentoso 

295. Orientar sobre os benefícios do tratamento.
296. Estimar a adesão do hipertenso ao 
tratamento. 
297. Reforçar a adesão ao tratamento 
medicamentoso. 
298. Elogiar o hipertenso sobre a adesão ao 
regime medicamentoso. 
299. Prescrever os medicamentos do hipertenso 
subsequente, conforme protocolo. 

50. Falta de adesão ao tratamento 
medicamentoso 

300. Orientar o hipertenso sobre o uso e os 
horários dos medicamentos. 
301. Orientar o hipertenso sobre 
acondicionamento dos medicamentos. 
302. Orientar o hipertenso sobre efeitos 
adversos. 
303. Orientar o hipertenso a retornar a 
Estratégia de Saúde da Família em caso de efeito 
adverso. 
304. Explicar a ação do medicamento ao 
hipertenso. 
305. Orientar sobre os direitos do hipertenso 
de acesso a medicação. 
306. Informar quais dos medicamentos anti-
hipertensivos estão disponíveis nos serviços. 
307. Orientar o hipertenso sobre a 
periodicidade do acompanhamento. 
308. Facilitar acesso ao tratamento. 
309. Encorajar o hipertenso a adesão do 
tratamento medicamentoso. 

51. Falta de adesão ao regime 
terapêutico 

310. Encorajar a adesão ao regime terapêutico. 
311. Orientar sobre os benefícios do regime 
terapêutico para a qualidade de vida do hipertenso.
312. Informar o hipertenso sobre os serviços 
oferecidos na Estratégia de Saúde da Família. 
313. Estimar nas consultas subsequentes a 
adesão ao regime terapêutico. 
314. Orientar o hipertenso sobre as 
complicações da hipertensão arterial quando não 
segue o regime terapêutico. 

Necessidades Psicossociais - Amor, Aceitação 
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52. Aceitação do estado de saúde 

315. Parabenizar o hipertenso pela aceitação 
da modificação do estado de saúde. 
316. Incentivar o hipertenso a continuar com o 
hábito de vida saudável. 
317. Estabelecer vínculo com o hipertenso. 
318. Informar sobre as atividades de 
promoção e prevenção promovidas pela Estratégia 
de Saúde da Família. 

Necessidades Psicossociais - Liberdade e Participação 

53. Falta de apoio social 

319. Encaminhar o hipertenso para terapia de 
grupo de apoio (serviço de referência). 
320. Estabelecer, junto à equipe, estratégias 
que possam favorecer atividades de apoio social. 
321. Orientar o hipertenso a participação nos 
grupos da Estratégia de Saúde da Família. 
322. Informar o hipertenso sobre as ações 
sociais desenvolvidas na comunidade. 

54. Falta de apoio familiar 

323. Orientar ao familiar do hipertenso sobre a 
modificação do estilo de vida. 
324. Sensibilizar a família a acompanhar as 
modificações da alimentação. 
325. Sensibilizar a família a acompanhar os 
exercícios físicos. 
326. Orientar ao familiar sobre a hipertensão 
arterial.  

Necessidades Psicossociais - Educação para a saúde/aprendizagem 

55. Conhecimento sobre a Hipertensão 
arterial adequado 

327. Orientar o hipertenso sobre o processo de 
adoecimento. 
328. Orientar familiares sobre o cuidado na 
visita domiciliar. 
329. Pesquisar e registrar dados nas consultas 
subsequentes sobre o conhecimento da 
hipertensão. 
330. Instruir o hipertenso para procurar a 
Estratégia de Saúde da Família na presença de 
sinais e sintomas que sinalizam níveis elevados de 
pressão arterial. 
331. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

56. Falta de conhecimento sobre a 
Hipertensão arterial. 

332. Orientar o hipertenso e familiar sobre a 
hipertensão. 
333. Informar sobre os serviços disponíveis na 
Estratégia de Saúde da Família sobre hipertensão. 
334. Pesquisar e registrar dados sobre o 
conhecimento da hipertensão. 
335. Agendar retorno do hipertenso à Unidade 
de Saúde da Família. 

57. Manutenção da saúde prejudicada 

336. Orientar estratégias para a manutenção 
da saúde (prevenção, promoção e manutenção). 
337. Promover ações educativas de promoção à 
saúde. 
338. Orientar hipertenso e os familiares quanto 
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ao fluxograma da unidade. 

58. Comportamento de busca de saúde 

339. Orientar o hipertenso as atividades 
desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família. 
340. Explicar o funcionamento da Estratégia 
de Saúde da Família. 
341. Informar o hipertenso sobre os serviços 
disponíveis na comunidade. 
342. Estabelecer relação de vínculo junto ao 
hipertenso. 

59. Habilidade para desempenhar a 
manutenção da saúde 

343. Parabenizar o hipertenso pela aceitação 
da modificação do estado de saúde. 
344. Incentivar o hipertenso a continuar com o 
hábito de vida saudável. 
345. Estabelecer relação de vínculo com o 
hipertenso. 
346. Informar sobre as atividades de 
promoção e prevenção promovidas pela Estratégia 
de Saúde da Família. 

Necessidade Psicoespiritual - Religiosidade/espiritualidade 

60. Crença de saúde prejudicada 

347. Fortalecer vínculo de confiança junto ao 
hipertenso. 
348. Compartilhar experiências exitosas de 
enfrentamento do estado de saúde. 
349. Informar sobre as atividades de 
promoção e prevenção promovidas pela Estratégia 
de Saúde da Família. 
350. Escutar e registrar as dificuldades 
relatadas pelo hipertenso. 
351. Promover medidas de melhorias da saúde 
junto ao hipertenso. 

 

 A construção das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem tem como propósito nortear a assistência prestada pelo enfermeiro ao 

cliente portador da hipertensão arterial sistêmica na atenção básica, bem como 

possibilitar melhoria dos registros de enfermagem. Outro destaque é permitir a 

estruturação de um Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos na atenção 

básica. 

É importante registrar que as afirmativas de diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem retratam as necessidades peculiares de que o hipertenso 

precisa para manter o estado de saúde saudável. No tocante às afirmativas de 

diagnósticos/resultados de enfermagem relacionadas às necessidades de oxigenação, 

foram construídas duas - Padrão respiratório adequado e Padrão respiratório 

prejudicado - que estão associadas, frequentemente, a pacientes com alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo a depender do grau de classificação de risco 
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da hipertensão arterial. De acordo com Horta (1979), a necessidade de oxigenação seria 

o processo de utilização do oxigênio nos fenômenos de oxi-redução das atividades 

vitais, e as manifestações podem ser evidenciadas pelos seguintes problemas de 

enfermagem: cianose, dispneia, ortopneia, lentidão, cansaço, fadiga, agitação, 

irritabilidade, ansiedade, tontura, coriza, tosse, hemorragia, sangramentos, tabagismo, 

estase circulatória, modificações no ritmo etc. 

Em relação aos diagnósticos/resultados de enfermagem classificados na 

necessidade de nutrição destaca-se a construção de dezessete afirmativas: Adesão ao 

regime dietético; Capacidade para preparar alimentos saudáveis; Capacidade 

prejudicada para preparar alimentos saudáveis; Emagrecimento; Emagrecimento 

saudável; Excesso de peso; Hiperglicemia; Hipoglicemia; Ingestão de alimentos 

deficitária; Ingestão de alimentos excessiva; Falta de adesão ao regime dietético; 

Obesidade; Peso corporal adequado; Peso corporal diminuído; Risco de ingestão de 

alimentos excessiva; Risco de ingestão nutricional elevado; Sobrepeso.  

Essa necessidade psicobiológica está fortemente presente no tratamento 

medicamentoso da hipertensão arterial, uma vez que a relação entre o aumento de peso 

e da pressão arterial é quase linear, bem como perdas de peso e redução da 

circunferência abdominal correlacionam-se com a diminuição da pressão arterial e 

melhora de alterações metabólicas associadas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA..., 2010). O sucesso da manutenção da pressão arterial nos limites 

normais depende, fundamentalmente, de mudança no estilo alimentar, por isso as 

intervenções de enfermagem, em sua maioria, foram construídas no sentido de apoiar e 

orientar o hipertenso para modificar sua prática alimentar e incentivar a prática de 

atividade física regular. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) 

é de manter o IMC menor que 25 kg/m2 e a circunferência abdominal < 102 cm para os 

homens e < 88 para as mulheres. 

A respeito da necessidade psicobiológica atividade física (mecânica corporal, 

motilidade e locomoção) foram construídas e validadas cinco afirmativas de 

diagnósticos/resultados: Adesão ao regime de exercício; Falta de capacidade para gerir 

o regime de exercício; Falta de adesão ao exercício; Risco de trauma; Trauma (Queda), 

três das quais estão relacionadas ao regime de exercício físico que apresenta como 

recomendação ao hipertenso a realização de atividades físicas de acordo com avaliação 

realizada pela equipe multiprofissional. 
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Na necessidade psicobiológica regulação vascular, foram construídas quinze 

afirmativas de diagnósticos/resultados de enfermagem, a saber: Controle de sintomas da 

hipertensão arterial efetivo; Controle de sintomas da hipertensão arterial ineficaz; 

Diabetes; Edema periférico; Edema periférico melhorado; Frequência cardíaca 

alterada; Frequência cardíaca diminuída; Hipertensão; Hipotensão; Pressão arterial 

baixa; Pressão arterial elevada; Pressão arterial normal; Pulso radial palpável; Risco 

de Edema periférico; Risco de hemorragia. Essas respostas culminam com os achados 

clínicos nos usuários hipertensos e devem ser avaliadas continuamente durante a 

consulta mensal realizada pela equipe de enfermagem. 

Ainda sobre as necessidades psicobiológicas, foram construídas duas afirmativas 

de diagnósticos/resultados de enfermagem sobre sono e repouso: Sono adequado e Sono 

prejudicado, uma afirmativa sobre regulação hormonal, três afirmativas sobre regulação 

neurológica, duas, sobre percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, 

tátil, gustativa, dolorosa e quatro afirmativas sobre terapêutica. Todas essas afirmativas 

foram validadas para serem aplicadas durante a consulta de enfermagem realizada pelos 

enfermeiros da Atenção Básica. 

No que se refere às afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem classificadas nas necessidades psicossociais foram construídas uma 

afirmativa sobre amor, aceitação: Aceitação do estado de saúde; duas sobre liberdade e 

participação: Falta de apoio social e Falta de apoio familiar; e cinco sobre educação 

para a saúde/aprendizagem: Conhecimento sobre a hipertensão arterial adequado; 

Falta de conhecimento sobre a hipertensão arterial; Manutenção da saúde prejudicada; 

Habilidade para desempenhar a manutenção da saúde; e Comportamento de busca de 

saúde. As necessidades sociais estão fortemente presentes no processo de trabalho da 

Enfermagem. Portanto, cabe ao enfermeiro conhecer o perfil epidemiológico e os 

aparelhos sociais da comunidade, para planejar ações efetivas durante a consulta de 

enfermagem para o hipertenso no território. Segundo Barros et al. (2011), a redução das 

desigualdades sociais na prevalência de condições crônicas depende da ampliação da 

cobertura e da qualidade dos serviços de saúde, o que pode propiciar melhoria nos 

diagnósticos, no controle e no tratamento das doenças e expectativa de que a oferta 

suficiente de serviços de qualidade do Sistema Único de Saúde pode remediar 

sensivelmente as desigualdades sociais nos riscos de adoecer e morrer. 

Para a necessidade psicoespiritual, foi elaborada uma afirmativa de 

diagnóstico/resultado sobre religiosidade/espiritualidade (Crença de saúde 
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prejudicada). Esse achado clínico nos hipertensos deve ser acompanhado na Estratégia 

de Saúde da Família. Lucchetti, Granero, Nobre e Avezum Jr (2010) afirmam que os 

fatores comportamentais, culturais e psicológicos parecem ter um papel cada vez mais 

marcante na etiopatogenia de doenças cardiovasculares e devem ser avaliados pelos 

profissionais de saúde que atendem a pacientes com doenças cardiovasculares.  

 A partir da disponibilidade de utilização das afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem validadas neste estudo, é 

relevante a contribuição para a práxis da Enfermagem, tendo em vista que são 

imprescindível para a realização de um cuidado de qualidade, prestado pelo enfermeiro 

na Estratégia de Saúde da Família. Além disso, ressalta-se a importância da utilização 

do Modelo de Cuidado para Doença Crônica, da Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta e da CIPE® para nortear o processo de trabalho do enfermeiro por 

meio da consulta de enfermagem. 
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 A estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos na 

atenção básica é de suma importância, pois preenche uma lacuna da prática de auxiliar 

na organização dos sistemas de informação sobre hipertensão arterial sistêmica na 

Enfermagem, por meio da elaboração de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem pertinentes para a área. Além disso, constitui um guia de fácil acesso para 

os enfermeiros utilizarem durante a consulta de enfermagem. 

 

 

6.1 Significância para a Enfermagem  

 

A hipertensão arterial sistêmica constitui um dos problemas de saúde de maior 

magnitude, entre as doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não 

transmissíveis correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, que atingem 

fortemente camadas pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população 

de baixa escolaridade e renda (BRASIL, 2011). Devido a isso, o Ministério da Saúde 

elaborou um Plano de Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis para 

promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 

integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das 

DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados pra as doenças 

crônicas. O Plano aborda os quatro principais grupos de doenças (circulatórias, câncer, 

respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis 

(tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade) e definem 

diretrizes e ações em: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) 

promoção da saúde; c) cuidado integral (BRASIL, 2011). 

No que diz respeito à diretriz de vigilância, informação, avaliação, 

monitoramento e do cuidado integral, cabe destacar o papel do enfermeiro para buscar 

melhorias no atendimento ao usuário portador de hipertensão arterial sistêmica e do 

registro das informações executadas que possibilitarão uma assistência de qualidade ao 

hipertenso. Um exemplo para auxiliar na melhoria dessas ações é a construção do 

subconjunto terminológico. 
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6.2 Modelo de Cuidados na Doença Crônica (CCM) aplicado na prática de 

enfermagem para hipertensos na Atenção Básica 

 

 O Modelo de Cuidados na Doença Crônica (CCM) baseia-se na interação entre 

um doente informado, participante e uma equipe de profissionais preparada e proativa. 

O modelo teórico norteador do plano de enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis foi divulgado pelo Ministério da Saúde no ano de 2011. Tratando-se da 

utilização dos elementos do CCM para a Enfermagem, o elemento “apoio à decisão 

clínica da hipertensão” foi estruturado a partir da Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta. 

 O CCM aplicado na área da Enfermagem foi organizado a partir de quatro 

elementos: apoio do hipertenso para autocuidado; estruturação de linha de cuidado 

para hipertensão, apoio à decisão clínica da hipertensão e sistema de informação 

clínica para hipertensão (Figura 6), cuja base é a Proposta de Subconjunto 

Terminológico da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® 

para hipertensos na Atenção Básica. 

 

Figura 6: Modelo de cuidado para doenças crônicas aplicado na área da Enfermagem.  

 
Fonte – Organização Pan-americana da Saúde (2010, p.25), adaptado por Nóbrega, João Pessoa, 

2012. 
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No que diz respeito aos componentes do Modelo de Cuidados na Doença 

Crônica (CCM) aplicado na prática de enfermagem para hipertensos na Atenção Básica, 

destacam-se as seguintes peculiaridades: no primeiro componente, apoio do hipertenso 

para autocuidado, a equipe de enfermagem preocupa-se em envolver os hipertensos no 

tratamento para que sejam parceiros ativos na gestão da hipertensão, por meio de 

informações clínicas da doença e seu respectivo tratamento e envolvê-los nas ações de 

promoção da saúde, promovendo educação para eles, seus cuidadores, as famílias e o 

público em geral. A equipe de enfermagem deve Orientá-lo o hipertenso para que ele 

seja corresponsável na decisão do tratamento medicamentoso.  

Para o elemento estruturação de linha de cuidado para hipertensão, cabe à 

equipe de enfermagem se envolver na organização dos protocolos de atendimento dessa 

doença, com foco na prevenção, no rastreio, na avaliação e no diagnóstico. É essencial 

organizar e divulgar os protocolos para a equipe de enfermagem, com o fim de 

qualificar o atendimento aos hipertensos. 

O componente Apoio à decisão clínica da enfermagem para hipertensão de 

acordo com as Necessidades Humanas Básicas de Horta, trata-se da utilização 

sistemática da consulta de enfermagem pelos enfermeiros, tendo como base os 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem propostos nesta pesquisa para 

facilitar a avaliação do hipertenso, por meio da ficha de cadastro do Programa 

HIPERDIA, da ficha e do cartão de acompanhamento. Além disso, tem a finalidade de 

Orientá-lo os enfermeiros acerca de um apoio na decisão do raciocínio e julgamento 

clínico do hipertenso atendido. 

Segundo o Modelo Conceitual de Horta, as funções da Enfermagem contemplam 

três áreas: uma área específica, cuja função é de assistir o ser humano na satisfação de 

suas necessidades básicas e, ao mesmo tempo, ensinar-lhe o autocuidado; uma área 

interdependente ou de colaboração com a equipe de saúde, que tem como finalidade 

manter, promover e recuperar a saúde; e uma área social, voltada para a pesquisa, o 

ensino, a administração etc. Com esse intuito, o enfermeiro deve desenvolver seu 

trabalho utilizando o método científico por meio do processo de enfermagem (HORTA, 

1979) que, na Atenção Básica, é chamado de consulta de enfermagem, por meio da qual 

é possível decidir quais elementos ou ações de cuidado serão necessários para que 

determinados resultados sejam atingidos. Assim, a consulta de enfermagem deve seguir 

seis etapas, conforme mostra a figura 7 (GARCIA et al., 2010). 
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Figura 7: Fases da consulta de enfermagem aplicada ao hipertenso na Atenção Básica de 

Saúde. 

 
Fonte: HORTA (1979), adaptado por Nóbrega, João Pessoa, 2012. 

 

O último elemento - sistema de informação clínica para hipertensão - busca 

fomentar e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da vigilância integrada da 

hipertensão arterial pela equipe de enfermagem, por meio do registro ou documentação 

da consulta de enfermagem, de forma mais adequada. Isso possibilitará melhoria na 

qualidade das informações inseridas nos sistemas de informação relacionados à área em 

estudo. 

 

 

6.3 Relação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem para hipertensão arterial sistêmica 

 

De acordo com o modelo teórico proposto, em especial ao elemento Apoio à 

decisão clínica da Enfermagem para Hipertensão de acordo com as Necessidades 

Humanas Básicas de Horta que apresenta interface direta com os elementos apoio do 

hipertenso para autocuidado, estruturação de linha de cuidado para hipertensão e 

sistema de informação clínica de enfermagem para hipertensão, descrevemos a ligação 

do elemento apoio à decisão clínica da hipertensão com as Necessidades Humanas 

Básicas de Horta (Figura 8). 
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Figura 8: Necessidades Humanas Básicas de Horta e o Modelo de Cuidados na Doença 

Crônica aplicado na Enfermagem 

 

De acordo com as Necessidades Humanas Básicas de Horta os diagnósticos/ 

resultados e intervenções de enfermagem foram distribuídos por prioridade das 

alterações biopsicossociais e espirituais (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

segundo as Necessidades Humanas Básicas de Horta João Pessoa, 2012 

Necessidade psicobiológica- Oxigenação 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Padrão respiratório adequado. 

Necessidades 
Psicobiológicas 

Necessidades 
Psicossociais

Necessidade 
Espiritual

Apoio do hipertenso para 
autocuidado 

Necessidades Humanas Básicas de 
HORTA no 

Apoio à decisão clínica da 
hipertensão 

Estruturação de linha de 
cuidado para Hipertensão 

Sistema de informação 
clínica de enfermagem 

1. Oxigenação; 
2. Nutrição; 

3. Sono e repouso; 
4. Atividade física 
(Mecânica corporal, 

Motilidade e Locomoção); 
5. Regulação vascular; 

6. Regulação hormonal; 
7. Regulação 
neurológica; 

8. Percepção dos órgãos 
dos sentidos: olfativa, 
visual, auditiva, tátil, 
gustativa, dolorosa; 

9. Terapêutica 

1. Amor, aceitação; 
2. Liberdade e participação; 

3. Educação para a 
saúde/aprendizagem. 

1. Religiosidade/ 
espiritualidade. 
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Padrão respiratório prejudicado. 
Intervenções de Enfermagem  

Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família. 
Encaminhar o hipertenso para consulta médica, se exame físico alterado.  
Ensinar técnica de respiração lenta (10 respirações a cada minuto, durante 15 minutos, uma 
vez ao dia). 
Incentivar o hipertenso a parar de fumar. 
Instruir e encorajar o hipertenso sobre o exercício respiratório (diafragmático) e a tosse eficaz. 
Investigar sobre doenças respiratórias. 
Orientar a manter os hábitos de respiração. 
Orientar o hipertenso as complicações do tabaco para o aparelho respiratório. 
Orientar o hipertenso como respirar durante as atividades. 
Pesquisar sobre alterações na respiração durante a consulta de Enfermagem. 
Realizar exame do aparelho respiratório no hipertenso. 
Reforçar o ensino de exercícios de respiração profunda. 
Verificar e registrar sinais vitais do hipertenso. 

Necessidade psicobiológica – Nutrição 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Adesão ao regime dietético. 
Capacidade para preparar alimentos saudáveis; 
Capacidade prejudicada para preparar alimentos 
saudáveis. 
Emagrecimento saudável. 
Emagrecimento. 
Excesso de Peso. 
Hiperglicemia. 
Hipoglicemia. 

Ingestão de Alimentos Deficitária. 
 Ingestão de Alimentos Excessiva. 
Falta de adesão ao regime dietético.  
Obesidade. 
Peso Corporal Adequado. 
Peso corporal diminuído. 
Risco de Ingestão de Alimentos 
Excessiva. 
Risco de ingestão nutricional elevado. 
Sobrepeso. 

Intervenção de enfermagem  
Acompanhar a evolução de dados do hipertenso: peso e altura em todas as consultas. 
Acompanhar a evolução de dados do hipertenso: peso, altura, pressão arterial, circunferência 
abdominal em todas as consultas. 
Adequar os alimentos ricos em proteínas e/ou minerais de acordo com as condições financeira.
Agendar retorno do hipertenso e diabético para Unidade de Saúde da Família. 
Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família. 
Avaliar medicação do hipertenso. 
Avaliar os exames de glicemia do hipertenso. 
Calcular e registrar na ficha de acompanhamento o Índice de Massa Corpórea do hipertenso. 
Desencorajar a ingestão de alimentos ricos em gordura, doces, refrigerantes e guloseimas.  
Elogiar o hipertenso no cumprimento do regime dietético. 
Encaminhar o hipertenso para avaliação bucal, se necessário. 
Encaminhar o hipertenso para consulta com o médico, se necessário. 
Encaminhar o hipertenso para consultas trimestrais, com o médico da equipe para avaliação. 
Encaminhar o hipertenso para nutricionista, se necessário. 
Encaminhar para consultas trimestrais, com o médico da equipe os hipertensos que apresentam 
excesso de peso. 
Encaminhar para consultas trimestrais, com o médico da equipe os hipertensos que apresentam 
sobrepeso. 
Encorajar o hipertenso a adoção do regime dietético. 
Encorajar o hipertenso a manutenção do peso. 
Ensinar ao hipertenso e sua família sobre a importância dos nutrientes contidos nos alimentos. 
Ensinar ao hipertenso e sua família sobre alimentação saudável. 
Ensinar sobre o aproveitamento total dos alimentos. 
Estimular o hipertenso a ingestão de carboidratos, proteínas e minerais, conforme as condições 
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do paciente. 
Estimular o hipertenso à ingestão de legumes e verduras. 
Fornecer material educativo sobre preparo de alimentos para hipertensos, se disponível. 
Incentivar a participação da preparadora de alimentos a participar de atividades de apoio social 
sobre culinária. 
Incentivar a participação nas atividades de grupo da Estratégia de Saúde da Família. 
Incentivar o hipertenso a continuidade do plano terapêutico. 
Incentivar o hipertenso a redução de 5 a 10% do peso inicial em até seis meses. 
Incentivar o hipertenso e familiares a participação nas atividades de educação em saúde. 
Incluir, na dieta do hipertenso, de 3 a 5 porções de frutas e legumes/verduras em abundância. 
Informar o hipertenso sobre os fatores de risco associados à ingestão excessiva. 
Investigar a causa do emagrecimento do hipertenso. 
Investigar causas da hipoglicemia. 
Investigar causas de perda de peso. 
Investigar tipos de alimentos ingeridos na rotina. 
Medir e registrar a circunferência abdominal 
Monitorar o regime dietético do hipertenso durante a consulta de enfermagem. 
Oferecer pequena quantidade de doce, se disponível. 
Orientar a higienizar verduras e legumes antes do preparo dos alimentos. 
Orientar a ingestão de verduras, legumes e frutas. 
Orientar a lavar as mãos antes de manusear alimentos. 
Orientar a não utilização de temperos prontos na preparação dos alimentos. 
Orientar a redução de sódio na preparação dos alimentos. 
Orientar a retirada da gordura aparente das carnes antes de cozinhá-las. 
Orientar as medidas de higiene dos alimentos (verduras, legumes e frutas). 
Orientar e acompanhar as medidas de peso e altura. 
Orientar sobre o aproveitamento total dos alimentos. 
Orientar o hipertenso a modificação no estilo alimentar. 
Orientar o hipertenso a redução de açúcar, refrigerantes e sucos artificiais, doces e guloseimas 
em geral. 
Orientar o hipertenso sobre as medidas de redução do peso. 
Orientar o hipertenso e familiar a participação de atividade sobre alimentação saudável na 
Estratégia de Saúde da Família. 
Orientar o hipertenso na ingestão de vitaminas e minerais. 
Orientar o hipertenso os benefícios da mudança no estilo de vida. 
Orientar o hipertenso quanto à dieta. 
Orientar o hipertenso quanto ao fracionamento da alimentação. 
Orientar o hipertenso sobre a prática de exercício físico. 
Orientar o hipertenso sobre alimentos saudáveis. 
Orientar o hipertenso sobre as complicações da alimentação em excesso. 
Orientar o hipertenso sobre as complicações da Hipoglicemia. 
Orientar o hipertenso sobre as complicações de uma ingestão nutricional não balanceada. 
Orientar o hipertenso sobre os riscos da ingestão de frituras para as doenças cardiovasculares. 
Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por meio de dieta, exercícios, etc. 
Orientar quanto a alimentação pobre em açúcar. 
Perguntar e registrar sobre a preparação de alimentos durante a consulta de enfermagem. 
Pesquisar e registrar no prontuário e ficha de acompanhamento sobre comorbidade. 
Pesquisar sobre a alimentação do hipertenso nas últimas 24 horas. 
Pesquisar sobre a ingestão nutricional do hipertenso. 
Pesquisar sobre hábitos alimentares que o hipertenso tem em casa. 
Planejar conjuntamente as estratégias de redução de peso. 
Prescrever polivitamínico, se necessário, conforme protocolo. 
Recomendar ao hipertenso a diminuição de nutrientes (gorduras, proteínas e carboidratos). 
Reduzir sódio na preparação dos alimentos. 
Reforçar a higienização das verduras e legumes antes do preparo dos alimentos. 
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Reforçar a lavagem das mãos na preparação dos alimentos. 
Reforçar a não utilização de temperos prontos na preparação dos alimentos. 
Reforçar a preparadora de alimentos para retirar a gordura aparente de carnes antes do preparo.
Solicitar exames laboratoriais para avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme protocolo. 
Verificar a dosagem dos hipoglicemiantes. 
Verificar se o hipertenso é diabético. 

Necessidade Psicobiológica - Sono e repouso 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Sono adequado. 
Sono prejudicado. 

Intervenções de Enfermagem 
Orientar o hipertenso sobre o ambiente livre de ruídos. 
Reforçar a importância de um descanso satisfatório para a recuperação da saúde. 
Ensinar ao hipertenso técnicas de relaxamento. 
Encorajar o hipertenso ao relaxamento. 
Informar o hipertenso sobre os serviços de terapia comunitária da Unidade. 
Investigar causas de interferência no sono. 
Orientar o hipertenso quanto à prática da atividade física. 
Orientar o hipertenso sobre técnicas de relaxamento muscular. 
Discutir com o hipertenso e familiar sobre medidas de conforto. 
Estimular atividade que promova um estado de alerta adequado durante o dia. 

Necessidade psicobiológica - Atividade física (Mecânica corporal, Motilidade e 
Locomoção) 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 
Adesão ao regime exercício. 
Falta de capacidade para gerir o regime de 
exercício. 

Falta de adesão ao exercício. 
Risco de trauma(Queda). 
Trauma (Queda). 

Intervenções de Enfermagem 
Acompanhar a evolução de dados do hipertenso: peso, altura, pressão arterial, circunferência 
abdominal em todas as consultas. 
Aferir padrão de exercício. 
Avaliar e registrar a adesão do hipertenso ao exercício a cada consulta de enfermagem. 
Avaliar e registrar o tratamento não medicamentoso do hipertenso no prontuário e ficha de 
acompanhamento. 
Elogiar a execução do regime de exercício. 
Estimular o hipertenso a participação coletiva de exercícios. 
Explicar sobre os efeitos do exercício físico na hipertensão arterial. 
Incentivar a prática de exercícios regulares. 
Incentivar e convidar o hipertenso para participar de atividades de práticas saudáveis 
desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família. 
Incentivar o hipertenso a prática de atividade física sob orientação. 
Incentivar o hipertenso a seguir plano terapêutico de reabilitação elaborado pela equipe. 
Incentivar o uso de recursos que facilitam a locomoção. 
Incluir o hipertenso em programas de reabilitação. 
Informar o hipertenso sobre os aparelhos sociais de práticas saudáveis de vida. 
Orientar o hipertenso e os familiares sobre adaptações no ambiente domiciliar. 
Orientar o hipertenso e os familiares sobre medidas preventivas de traumas e adaptações no 
ambiente domiciliar. 
Orientar o hipertenso quanto à necessidade de fazer atividades físicas, como caminhadas. 
Orientar o hipertenso quanto aos efeitos do exercício físico na redução do nível da pressão 
arterial. 
Orientar o hipertenso sobre os locais de equipamentos sociais de atividade física. 
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Orientar o hipertenso sobre riscos de trauma. 
Necessidade Psicobiológica - Regulação vascular 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 
Controle de sintomas da hipertensão arterial 
efetivo. 
Controle de sintomas da hipertensão arterial 
ineficaz. 
Diabetes. 
Edema Periférico. 
Edema Periférico melhorado. 
Frequência cardíaca alterada. 
Frequência cardíaca diminuída. 

Hipertensão Arterial. 
Hipotensão. 
Pressão Arterial baixa. 
Pressão Arterial elevada. 
Pressão Arterial normal. 
Pulso radial palpável. 
Risco de Edema Periférico. 
Risco de Hemorragia. 

Intervenções de Enfermagem 
Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família para controle do estado de 
saúde. 
Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família. 
Anotar sinais vitais em caderneta, cartão e prontuário do hipertenso. 
Avaliar a necessidade de uso de medicação de urgência. 
Avaliar e registrar histórico da frequência cardíaca no prontuário do hipertenso. 
Avaliar e registrar na consulta de enfermagem a presença de edema periférico. 
Avaliar o tratamento utilizado no controle dos sintomas. 
Avaliar se o usuário é hipertenso. 
Cadastrar o diabético no programa HIPERDIA. 
Cadastrar o usuário na Estratégia de Saúde da Família através do programa HIPERDIA, na 
primeira consulta. 
Deixar a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 
Elogiar o hipertenso sobre os valores normais da pressão arterial. 
Encaminhar o hipertenso ao médico para avaliação da medicação, se necessário.  
Encaminhar para serviço de referência o hipertenso apresentando urgência cardiológica. 
Encorajar o hipertenso a manutenção de uma alimentação saudável. 
Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. 
Explicar ao hipertenso a ação do Ácido Acetilsalicílico. 
Incentivar o hipertenso a continuidade dos hábitos de vida. 
Incentivar o Hipertenso com doenças associadas a participar de atividades de grupo na 
Estratégia de Saúde da Família. 
Informar o hipertenso sobre os riscos do edema para a hipertensão arterial. 
Informar o quantitativo da medicação, mensal do programa HIPERDIA ao responsável pelo 
pedido. 
Medir a frequência cardíaca. 
Medir pressão arterial de hipertenso. 
Monitorar a glicemia. 
Monitorar e registrar a pressão arterial no mínimo três vezes na semana em dias alternados. 
Orientar a gestante quanto à alteração de pressão arterial. 
Orientar hipertenso para hábitos de alimentação saudável. 
Orientar o hipertenso a buscar a Estratégia de Saúde da Família na presença de sinais e 
sintomas da hipertensão arterial. 
Orientar o hipertenso a buscar a Estratégia de Saúde da Família na presença de sinais e 
sintomas da hipertensão arterial e diabetes. 
Orientar o hipertenso a posologia da medicação. 
Orientar o hipertenso para não tomar medicação quando surgir outras doenças sem prescrição. 
Orientar o hipertenso quanto ao controle da pressão arterial. 
Orientar o hipertenso sobre a importância e necessidade de uma alimentação hipossódica 
adequada. 
Orientar o hipertenso sobre a indicação da dieta hipossódica. 
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Orientar o hipertenso sobre a posologia da medicação. 
Orientar o hipertenso sobre a prevenção do pé diabético. 
Orientar o hipertenso sobre as complicações da diabetes para hipertensão arterial. 
Orientar o hipertenso sobre mudança do estilo de vida. 
Orientar o hipertenso sobre o tratamento da hipertensão e da diabetes. 
Orientar o hipertenso sobre o tratamento medicamento e não medicamentoso. 
Orientar o hipertenso sobre os benefícios da atividade física. 
Orientar o hipertenso sobre os benefícios da pressão arterial controlada. 
Orientar o hipertenso sobre os sinais e sintomas da frequência cardíaca alterada. 
Orientar o hipertenso sobre os sinais e sintomas da frequência cardíaca diminuída. 
Orientar o hipertenso sobre os valores normais da pressão arterial. 
Orientar o hipertenso sobre prevenção de edema periférico. 
Orientar o hipertenso sobre repouso. 
Orientar sobre a mudança do estilo de vida. 
Orientar sobre complicações da hipertensão arterial. 
Pedir ao hipertenso que descreva os sintomas pregressos e atuais. 
Perguntar ao usuário qual a sua pressão arterial usual. 
Pesquisar a alimentação pregressa do hipertenso. 
Pesquisar e orientar sobre o uso de medicamento para controle dos sintomas. 
Pesquisar e registrar no prontuário os relatos da melhora do edema periférico. 
Pesquisar se o hipertenso faz uso de medicação que contem Ácido Acetilsalicílico. 
Pesquisar sintomatologia pregressa. 
Pesquisar sobre a prática de atividade física excessiva. 
Pesquisar sobre alimentação do hipertenso. 
Pesquisar sobre o uso de medicação. 
Pesquisar sobre o uso de medicamentos para hipertensão. 
Pesquisar uso de superdosagem da medicação. 
Posicionar o braço do paciente na altura do coração. 
Posicionar o paciente sentado. 
Reavaliar e esclarecer a conduta de enfermagem utilizada. 
Recomendar que em casos de sintomas moderados e intensos procurar um serviço de saúde. 
Reforçar as orientações de risco do edema periférico. 
Registrar no prontuário, ficha de acompanhamento e cartão do hipertenso as informações da 
consulta. 
Solicitar exames laboratoriais para avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme protocolo. 
Verificar e registrar a pressão arterial por três vezes na semana. 
Verificar e registrar a pressão arterial. 
Verificar pressão arterial de paciente com AVC no domicílio. 
Verificar pressão arterial de pacientes em crise hipertensiva. 
Verificar pressão arterial na consulta ao hipertenso. 
Verificar se o usuário já é hipertenso. 
Verificar se houve algum agente externo que interferiu nos valores da pressão arterial. 

Necessidade Psicobiológica - Regulação hormonal 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Risco de complicações com o uso de contraceptivos 
Intervenções de Enfermagem 

Orientar a hipertensa sobre outros métodos contracepitivos. 
Orientar a mulher sobre o uso do contraceptivo no mesmo horário.  
Registrar as informações da consulta no prontuário, ficha de acompanhamento e cartão da 
hipertensa. 
Suspender o uso de contraceptivo, se necessário. 

Necessidade Psicobiológica - Regulação neurológica 
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Diagnósticos/Resultados de enfermagem 
Ansiedade (especificar grau). 
Depressão (especificar o grau). 
Risco de depressão. 

Intervenções de Enfermagem 
Avaliar e recomendar as alterações do estilo de vida. 
Encaminhar o hipertenso para serviço de referência.  
Encorajar as ações de autocuidado. 
Encorajar o hipertenso a comunicação. 
Escutar o hipertenso durante a consulta de Enfermagem. 
Escutar o hipertenso para compreender suas necessidades e angústias. 
Estimular o hipertenso a comunicação de angústia com o tratamento específico. 
Incentivar o hipertenso a participação nas atividades. 
Orientar ao familiar sobre os cuidados, acompanhamento do hipertenso. 
Orientar o hipertenso a participação nas atividades de grupo. 
Orientar o hipertenso da participação das atividades sociais da comunidade e grupo na 
Estratégia de Saúde da Família. 
Orientar o hipertenso sobre a identificação agentes estressores. 
Orientar o hipertenso sobre as atividades de lazer disponíveis na comunidade. 
Orientar o hipertenso sobre o uso de medicamento, se necessário. 
Orientar o hipertenso sobre técnicas de relaxamento. 

Necessidade psicobiológica - Percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, 
tátil, gustativa, dolorosa 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Controle da dor efetivo. 
Controle da dor ineficaz. 

Intervenções de Enfermagem 
Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família. 
Ensinar técnicas de relaxamento ao hipertenso. 
Identificar as características da dor pregressa e atual, se existir. 
Identificar local da dor. 
Orientar quanto às complicações das dores na hipertensão arterial. 
Pesquisar e Orientar o hipertenso sobre o uso de medicamento. 
Pesquisar sobre a localização pregressa da dor. 
Recomendar a procurar um hospital em casos de dor moderada e intensa. 
Registrar as informações da consulta no prontuário, ficha de acompanhamento e cartão do 
hipertenso. 
Verificar e registrar sinais vitais do hipertenso no prontuário, na ficha de acompanhamento e 
cartão do usuário. 

Necessidade psicobiológica – Terapêutica 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Adesão ao regime terapêutico. 
Adesão ao regime medicamentoso. 
Falta de adesão ao regime terapêutico. 
Falta de adesão ao tratamento medicamentoso. 

Intervenções de Enfermagem 
Avaliar e registrar os resultados de exames do hipertenso no prontuário e ficha de 
acompanhamento. 
Elogiar o hipertenso a adesão ao regime medicamentoso. 
Encorajar a adesão ao regime terapêutico. 
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Encorajar o hipertenso a adesão do tratamento medicamentoso. 
Estimar a adesão do hipertenso ao tratamento. 
Estimar nas consultas subsequentes a adesão ao regime terapêutico. 
Explicar a ação do medicamento ao hipertenso. 
Facilitar acesso ao tratamento. 
Informar o hipertenso sobre os serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família. 
Informar quais medicamentos antihipertensivos são disponíveis nos serviços. 
Orientar o hipertenso a retornar a Estratégia de Saúde da Família em caso de efeito adverso. 
Orientar o hipertenso sobre a periodicidade do acompanhamento. 
Orientar o hipertenso sobre acondicionamento dos medicamentos. 
Orientar o hipertenso sobre as complicações da hipertensão arterial quando não segue o 
regime terapêutico. 
Orientar o hipertenso sobre efeitos adversos. 
Orientar o hipertenso sobre o regime terapêutico. 
Orientar o hipertenso sobre o uso e os horários dos medicamentos. 
Orientar o usuário como é realizado o diagnóstico da hipertensão arterial. 
Orientar sobre os benefícios do regime terapêutico para a qualidade de vida do hipertenso. 
Orientar sobre os benefícios do tratamento. 
Orientar sobre os direitos do hipertenso de acesso a medicação. 
Prescrever os medicamentos do hipertenso subsequente, conforme protocolo. 
Reforçar adesão ao tratamento medicamentoso. 
Solicitar exames laboratoriais para avaliação (ureia, cretatinina, colesterol total, ácido úrico, 
glicemia, hemoglobina glicada), conforme protocolo. 
Verificar e registrar a pressão arterial durante a consulta de enfermagem mensalmente. 

Necessidades Psicoespiritual - Amor, aceitação 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Aceitação do estado de saúde. 
Intervenções de Enfermagem 

Estabelecer vínculo com o hipertenso. 
Incentivar o hipertenso a continuar com o hábito de vida saudável. 
Informar sobre as atividades de promoção e prevenção promovidas pela Estratégia de Saúde 
da Família. 
Parabenizar o hipertenso pela aceitação da modificação do estado de saúde. 

Necessidades Psicossocial - Liberdade e participação 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Falta de apoio social. 
Falta de apoio familiar. 

Intervenções de Enfermagem 
Encaminhar o hipertenso para terapia de grupo de apoio (serviço de referência). 
Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer atividades de apoio social. 
Informar o hipertenso sobre as ações sociais desenvolvidas na comunidade. 
Orientar ao familiar do hipertenso sobre a modificação do estilo de vida. 
Orientar ao familiar sobre a hipertensão arterial. 
Orientar o hipertenso a participação nos grupos da Estratégia de Saúde da Família. 
Sensibilizar a família a acompanhar as modificações da alimentação. 
Sensibilizar a família a acompanhar os exercícios físicos. 

Necessidades Psicossocial - Educação para a saúde/aprendizagem 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Conhecimento sobre a hipertensão arterial adequado. 
Falta de conhecimento sobre a hipertensão arterial. 
Manutenção da Saúde prejudicada. 
Habilidade para desempenhar a manutenção da saúde. 
Comportamento de busca de saúde. 
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Intervenções de Enfermagem 
Agendar retorno do hipertenso à Unidade de Saúde da Família. 
Estabelecer relação de vínculo com o hipertenso. 
Explicar o funcionamento da Estratégia de Saúde da Família. 
Incentivar o hipertenso a continuar com o hábito de vida saudável. 
Informar o hipertenso sobre os serviços disponíveis na comunidade. 
Informar sobre as atividades de promoção e prevenção promovidas pela Estratégia de Saúde 
da Família. 
Informar sobre os serviços disponíveis na Estratégia de Saúde da Família sobre hipertensão. 
Instruir o Hipertenso para procurar a Estratégia de Saúde da Família na presença de sinais e 
sintomas que sinalizam níveis elevados de pressão arterial. 
Orientar estratégias para a manutenção da saúde (prevenção, promoção e manutenção). 
Orientar familiares sobre o cuidado na visita domiciliar. 
Orientar hipertenso e os familiares quanto ao fluxograma da unidade. 
Orientar o hipertenso as atividades desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família. 
Orientar o hipertenso e familiar sobre a hipertensão. 
Orientar o hipertenso sobre o processo de adoecimento. 
Parabenizar o hipertenso pela aceitação da modificação do estado de saúde. 
Pesquisar e registrar dados nas consultas subsequentes sobre o conhecimento da hipertensão. 
Promover ações educativas de promoção à saúde. 

Necessidades Psicoespiritual - Religiosidade/espiritualidade 
Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Crença de saúde prejudicada. 
Intervenções de Enfermagem 

Compartilhar experiências exitosas de enfrentamento do estado de saúde. 
Escutar e registrar as dificuldades relatadas pelo hipertenso. 
Fortalecer vínculo de confiança junto ao hipertenso. 
Informar sobre as atividades de promoção e prevenção promovidas pela Estratégia de Saúde 
da Família. 
Promover medidas de melhorias da saúde junto ao hipertenso. 

 

 

A proposta de estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE® para 

hipertensos na atenção básica pretende auxiliar o enfermeiro a organizar seu processo de 

trabalho, no que tange à assistência de enfermagem ao usuário hipertenso, 

fundamentado no Modelo de Cuidados na Doença Crônica (CCM) e na Teoria de 

Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas de Horta. Espera-se que seja possível 

aplicar as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem na 

Estratégia de Saúde da Família, com o envolvimento e a sensibilização dos enfermeiros 

dos Distritos Sanitários da Secretaria Municipal de João Pessoa, para guiar alguns 

passos da consulta de enfermagem. Etapas futuras serão discutidas com os 

representados dos enfermeiros dos cinco Distritos Sanitários para planejar a divulgação 

da pesquisa, bem como a efetiva utilização na prática profissional. 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

Como já referimos, a hipertensão arterial é um problema sério de saúde pública, 

no Brasil e no mundo, que requer dos profissionais uma abordagem terapêutica que 

envolva os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Assim, considerando, espera-se 

que a utilização do Modelo de Cuidado para Doenças Crônicas aplicado na área da 

Enfermagem, por meio das Necessidades Humanas Básicas de Horta, possibilite uma 

melhoria no cuidado prestado aos hipertensos pela equipe de Enfermagem, através da 

proposta do subconjunto terminológico para essas pessoas na atenção básica. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se que o cuidado com as 

pessoas que sofrem de hipertensão arterial demanda novas discussões do processo de 

trabalho, incluindo a consulta de enfermagem, desde a abordagem para acolhê-las até a 

forma de registrar as informações da consulta. Acredita-se que a CIPE® é uma 

terminologia combinatória que poderá apoiar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem ao hipertenso, por meio dos diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, e possibilitar a padronização dos registros de enfermagem realizada na 

consulta de enfermagem. 

No decorrer da pesquisa, foram enfrentadas algumas limitações, entre as quais, 

destaca-se a construção das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, pela pouca experiência da pesquisadora, uma vez que a sua única 

experiência na área assistencial da Atenção Básica foi acompanhar o processo de 

trabalho da equipe multiprofissional na Estratégia de Saúde da Família, durante o ano 

de 2010, e só em situações pontuais prestou assistência ao hipertenso. Outro ponto que 

limitou a execução da pesquisa foi sua mudança de função profissional em janeiro de 

2011, o que a distanciou do processo de trabalho da consulta de enfermagem 

desenvolvida pelo enfermeiro. 

Em contrapartida ressalta-se o espaço de discussão desenvolvido junto à 

coordenação de Hipertensão Arterial, da Secretaria Municipal de Saúde do Município 

de João Pessoa, que possibilitará o planejamento das oficinas para qualificação dos 

profissionais enfermeiros durante o ano de 2012/2013 em pelo menos dois Distritos 

Sanitários. O intuito será possibilitar que o enfermeiro compreenda a importância da 

utilização da proposta do Subconjunto Terminológico da CIPE® para hipertensos na 

atenção básica para assistência, e, consequentemente, na melhoria dos registros de 

enfermagem. E dessa forma, dar continuidade ao trabalho de validação das afirmativas 
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de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem pelos enfermeiros, bem como 

desenvolver estudo de casos clínicos com hipertensos, em fases posteriores do estudo. 

Acredita-se que as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem construídas são imprescindíveis para nortear o cuidado, uma vez que o 

diagnóstico/resultado retrata o julgamento clínico feito de acordo com as necessidade do 

hipertenso e, depois dessa identificação, o enfermeiro terá subsídios, por meio das 

intervenções de enfermagem, para identificar as ações necessárias da assistência.  

Percebe-se, com base na discussão de validação das afirmativas de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem desta pesquisa, que só o 

conhecimento teórico sobre Sistema de Classificação de Enfermagem não consegue 

provocar novas formas de executar a prática de enfermagem na Atenção Básica. Por 

essa razão, é fundamental que o profissional de enfermagem se sensibilize para 

compreender os benefícios da utilização dos diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem por meio da aquisição de dados que representa, a prestação do cuidado ao 

hipertenso. 

Nessa perspectiva, sugere-se que as afirmativas sejam utilizadas durante a 

realização da consulta de enfermagem no atendimento ao usuário portador de 

hipertensão arterial, com o intuito de guiar a assistência e os registros imprescindíveis 

que evidenciam a qualidade do processo de trabalho da Enfermagem. 

Acredita-se que o produto desta pesquisa contemple uma necessidade da prática 

de enfermagem na construção de terminologia que possibilita a evolução dos Sistemas 

de Informação da Atenção Básica de Saúde, bem como a utilização de uma linguagem 

unificada da Enfermagem. É importante mencionar que este trabalho faz parte do 

projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, inserido na linha de 

pesquisa Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em Enfermagem e Saúde, que tem 

como objetivo pesquisar e discutir os plausíveis e mais coesos caminhos que devem 

guiar a implementação da assistência de enfermagem na Atenção Básica.  

Ao finalizar esta pesquisa, experimenta-se uma satisfação em conseguir alcançar 

os objetivos propostos. Portanto, espera-se que a proposta do Subconjunto 

Terminológico da CIPE® para Hipertensos na Atenção Básica seja eficaz e de qualidade 

e possa proporcionar uma melhoria nos registros da assistência. Além disso, estará 

contribuindo para a produção e a publicação de pesquisas realizadas na área de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
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Em suma, este trabalho, certamente, trará avanços significativos na área de 

Sistematização em Enfermagem, especificamente, no desenvolvimento de catálogos 

CIPE®, como preconizado pelo Conselho Internacional de Enfermeiras. Assim, depois 

de sua aprovação e divulgação, os docentes poderão utilizá-lo, durante o ensino, para 

que se possa melhorar o processo de enfermagem aplicado ao hipertenso na atenção 

básica. 

No tocante à vida profissional, sentimo-nos certamente capacitada a 

compreender e defender a utilização do conhecimento específico da profissão no dia a 

dia do processo de trabalho com os profissionais, tanto na prática assistencial quanto na 

docência. Esperamos, pois, poder continuar desenvolvendo este estudo, quando as 

afirmativas poderão ser validadas, em nível nacional, com a realização de pesquisas de 

casos clínicos, que irão comprovar a aplicabilidade desse subconjunto terminológico da 

CIPE® na prática assistencial com hipertensos na atenção básica de saúde. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Etapa de identificação de termos 

 

 
Esta pesquisa intitula-se PROPOSTA DE SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM - CIPE® PARA 
HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA e está sendo realizada por Renata Valeria Nóbrega, discente 
do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba. A finalidade da 
pesquisa é contribuir para a construção de subconjunto terminológico de diagnósticos/resultados e 
intervenções de enfermagem, por ambiente e/ou clientela específicos (Catálogos CIPE®) para áreas de 
especialidade clínica e da atenção básica em saúde, que sejam sensíveis a nossa realidade, e possam 
favorecer a integração do conhecimento científico e do conhecimento prático, assim como a utilização de 
uma linguagem unificada para a documentação da prática profissional. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a fornecer as 
informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar da 
pesquisa, ou se resolver posteriormente desistir da participação, não sofrerá nenhum dano ou prejuízo. 
Solicito sua permissão para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e para publicá-los 
em periódicos da área. Por ocasião da publicação dos resultados seu nome será mantido em sigilo. 

A pesquisadora estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 
em qualquer etapa da pesquisa. 

____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

Eu, _________________________________________________________, declaro que fui 
devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa PROPOSTA DE 
SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A 
PRÁTICA DE ENFERMAGEM - CIPE® PARA HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA; e para 
que as pesquisadoras apresentem os seus resultados em eventos científicos e/ou os publiquem em 
periódicos da área. 

João Pessoa, ______ de ___________________de 20__ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

Endereço da pesquisadora responsável: renatavnobrega@gmail.com  
Programa de Pós-graduação em Enfermagem 
Centro de Ciências da Saúde 
Universidade Federal da Paraíba 
Cidade Universitária – João Pessoa, PB 
58059-900  Fone: 0XX83 3216.7109  Fax: 0XX83 3216.7162 
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APÊNDICE B 

Instrumento para identificação de termos e conceitos relevantes para a prática de 
enfermagem relacionados ao cliente com hipertensão arterial 

I – A partir da leitura dos documentos selecionados para a pesquisa, identifique os 
termos e conceitos relacionados à prática de enfermagem na ESF para os portadores de 
hipertensão arterial. Na segunda coluna, se você concorda que eles são aplicáveis aos 
usuários das Unidades Básicas de Saúde com hipertensão arterial.  
 

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

1º grau   

Abafamento   

Abandonar   

Abandono   
Abordagem 
multiprofissional 

  

Abordagem não 
medicamentosa 

  

Abordagem terapêutica   

Abrupta   

Ação   

Ação assistencial   

Ação educativa   

Ação terapêutica   

Acentuada   

Acessibilidade   

Acesso   

Acidente   
Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) 

  

Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) 

  

Ácido úrico   

Acompanhamento    

Acompanhar   

Aconselhamento   

Acrescentar   

Acúmulo   

Adequação   

Adequado   

Adesão   

Administrar   

Adoção   

Adolescente   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Adulto    

Aferição   

Aferir   

Agendar   

Agente anti-hipertensivo   
Agente comunitário de 
saúde 

  

Agente etiológico   

Agravo   

Agudo   

Agudo   

Álcool   

Alcoolistas   

Alimentação adequada   

Alimento   

Alimento industrializado   

Alteração   

Alto   

Altura   

Ambiente    

Ambulatorial   

Ampliação   

Análise   

Anamnese   

Aneurisma   

Angina do peito   

Ano   

Ansiedade   

Ansiedade   
Antagonista do sistema 
renina-angiotensina 

  

Antebraço   

Anticoagulação   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Anticoncepcional oral   

Antidepressivo   

Anti-hipertensivo   

Anti-inflamatório   

Antiplaquetário   

Aparelho   

Apoiar   

Apoio social   

Aprimorar   

Aquisição   

Arritmia   

Artéria   

Artéria braquial   

Artéria carótida   

Articular   

Aspirina   

Assintomática   

Assintomático   

Assistência   

Associação   

Associação de fármaco   
Ataque isquêmico 
transitório 

  

Atenção    

Atenção básica   

Atendimento   

Aterosclerose   

Atividade doméstica   
Atividade educativa 
coletiva 

  

Atividades educativas de 
promoção à saúde 

  

Atividades educativas 
individuais 

  

Atual   

Atualização   

Aumentar   

Ausculta   

Auscultar   

Ausência   

Automedida   

Autossustentável   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Auxiliar de enfermagem   

Avaliação   
Avaliação 
cardiorrespiratória 

  

Avaliação de 
comorbidade 

  

Avaliação de edema   

Avaliação do esforço   
Avaliação do risco 
cardiovascular 

  

Avaliação dos fatores de 
risco 

  

Avaliação inicial   

Avaliação laboratorial   

Avaliar   

AVC hemorrágico   
AVE prévio com déficit 
motor 

  

AVE prévio com déficit 
sensitivo 

  

Avental branco   

Baixo   

Básica   

Batimento   

Bebida alcoólica   

Benefício   

Betabloqueador   
Bloqueador do canal de 
cálcio 

  

Bloqueio do sistema 
renina-angiotensina 

  

Boa   

Boletim    

Bolsa de borracha   

Braço   

Branca   

Busca ativa   

Cadastrar   

Calibrado   

Calmo   

Campanha   

Campânula   

Capacitação   

Capacitar   

Captopril   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Característica   

Carboidrato   

Cardiopatia associada   

Cardiovascular   

Cartão usuário   

Caso clínico   

Casual   

Casual   

Catástrofe clínica   

Categorizar   

Causa   

Causa renal   

Causa secundária   

Centralizar   

Cereal integral   

Certificar   

Cheio   

Cifra tensional   

Cigarro   

Cintura   

Cintura-quadril   
Circunferência 
abdominal 

  

Circunferência do braço   

Classe   

Classificação   

Clínica   

Clínico   

Clonidina oral   

Coartação de aorta   

Colesterol   

Colesterol HDL   

Colesterol LDL   

Colesterol total   

Coletiva   

Comorbidade   

Comparecimento   

Competência   

Complementar   

Complexidade   

Complicação   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Complicação 
microvascular 

  

Complicação ocular   

Compressão   

Compressiva   

Comprimir   

Comprometimento renal   

Comunidade   

Condição clínica   

Condição crônica   

Condição de trabalho   
Condição 
socioeconômica 

  

Conduta terapêutica   

Confirmação   

Confirmada   

Conscientização   

Conselho de saúde   

Consenso   

Consulta   

Consulta agendada   

Consulta de enfermagem   

Consulta extra   

Consulta inicial   

Consulta médica   

Consulta mensal   

Consulta semestral   

Consulta trimestral   

Consultório   

Consumo   

Contínua   

Contínua   

Continuada   

Contraceptivo   

Contraindicado   

Contrarreferência   

Controlada   

Controlar   

Controle   

Coração   

Correção   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Correta   

Corticosteroide   

Cotovelo   

Creatinina   

Creatinina sérica   

Criança   

Crise hipertensiva   

Critério   

Cronicidade   

Crônico   

Curar   

Curto   

Custo social   

Custo-efetividade   

Decisão   

Decisão terapêutica   

Decúbito   

Dedo   

Deflação   

Delimitador diagnóstico   

Depressão   

Depressivo   

Desafio   

Desaparecimento   

Descongestionante   

Descruzada   

Desencorajar   

Desinflar   

Detectar   

Diabetes   

Diafragma   

Diagnosticar   

Diagnóstico   

Dieta   

Dieta vegetariana    

Difícil   

Dificuldade    
Dilatação do ventrículo 
esquerdo 

  

Dimensão   

Diminuição   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Diretriz   

Dislipidemia   

Dispensação   

Distribuir   

Diurético   

Diversidade racial   

Diversidade religiosa   

Diversidade social   

Divulgar   
Doença aneurismática de 
aorta 

  

Doença arterial 
coronariana 

  

Doença arterial 
coronariana  

  

Doença arterial periférica   

Doença associada   

Doença cardíaca   

Doença cardiovascular   

Doença cerebrovascular   

Doença circulatória   

Doença crônica   
Doença crônica não 
transmissível 

  

Doença do aparelho 
circulatório 

  

Doença isquêmica 
coronariana 

  

Doença parenquimatosa 
renal 

  

Doença pulmonar 
obstrutiva crônica 

  

Doença renal   

Doença renovascular   
Doença vascular 
encefálica 

  

Doença venosa periférica   

Dosagem    

Dose    

Droga   

Droga anti-hipertensiva   

Droga imunossupressora   

Eclampsia   

Eco cardiograma   

Edema   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Edema aguda de pulmão 
prévio 

  

Edema agudo de pulmão 
(EAP) 

  

Educação   

Educar   

Efeito   

Efeito adverso   

Efeito avental branco   

Efetividade   

Efetivo   

Eficácia   

Eficaz   

Elemento   
Eletrocardiograma 
(ECG) 

  

Elevação   

Elevado   

Elevar   

Emagrecimento   

Emergência hipetensiva   

Encaminhar   
Encefalopatia 
hipertensiva 

  

Enfermeiro   

Enfermidade   

Enfrentamento   

Epidemiologia   

Episódio isquêmico   

Equipamento   

Equipe   

Equipe de atenção básica   
Equipe de saúde da 
família 

  

Equipe mínima   
Equipe multiprofissional 
(enfermeiro, técnico de 
enfermagem, auxiliares 
de enfermagem, 
nutricionista, psicólogo, 
assistente social, 
fisioterapeuta, educador 
físico, musicoterapeutas, 
farmacêutico,) 

  

Escolar   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Escolaridade   

Escore de Framingham   

Esfigmomanômetro   

Especialista   

Especializado   

Específico   

Esquema    

Esquema terapêutico   

Esquerda   

Estabelecer   

Estágio (1, 2 e 3)   

Estertores   

Estetoscópio   

Estilo alimentar   

Estilo de vida   

Estimar   

Estimular   

Estoque   

Estratégia   
Estratégia de saúde da 
família (ESF) 

  

Estratificação de risco   

Estresse   

Estresse psicossocial   

Etanol   

Etnia    

Evento cardiovascular   
Evento cardiovascular 
fatal 

  

Evento cardiovascular 
não fatal 

  

Evento cerebrovascular   

Evento ou episódio   

Evento renal   

Evitar   

Exame    

Exame de urina   

Exame do abdome   

Exame do fundo de olho   

Exame do pulmão   

Exame físico   

Exame neurológico   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Exames complementares 
(dosagem de potássio, 
dosagem de creatinina, 
glicemia de jejum, 
hematócrito, colesterol 
total, LDL, HDL e 
triglicerídeos, 
eletrocardiograma 
convencional) 

  

Excesso de peso   

Executar   

Exercício   

Experiência clínica   

Explicar   

Faixa etária   

Falso-positivo   

Família   

Farmacêutico   

Fase    

Fator ambiental   

Fator de risco   
Fator de risco 
cardiovascular 

  

Fator étnico   

Fator social   

Fator socioeconômico   

Fazer exercício   

Ficha clínica   
Ficha de 
acompanhamento 

  

Fisiopatologia   

Fletido   

Fluxo de sangue arterial   

Formulário   

Fornecer   

Fossa antecubital   

Fossa cubital   

Frequência cardíaca   

Frequência respiratória   

Fumante   

Função sexual   

Função sistólica   

Furosemida   

Garantia   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Garantir   

Gênero   

Genética   

Gerenciamento   

Gestante   

Glicemia   

Glicemia pós-prandial   

Glicose   

Glicosímetro   

Gordura abdominal   

Gordura insaturada   

Gordura saturada   

Gradual   

Grande   

Grau de escolaridade   

Grave   

Grupo    

Hábito   

Hábito e estilo de vida   

Hábito saudável de vida   

Hematúria   
Hemoglobina glicada 
glicada 

  

Hemorragia   

Hiato auscultatório   

Hidronefrose   

Hipercolesterolêmia   

Hiperinsulinemia   

Hipertensão   

Hipertensão arterial   
Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) 

  

Hipertensão avental 
branco 

  

Hipertensão essencial   

Hipertensão gestacional   

Hipertensão secundária   

Hipertensão sistólica    

Hipertenso   
Hipertrofia ventricular 
esquerda 

  

Hipotensão   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

História   

Histórico   

Homem   

Hormônio   

Idade   

Identificação   

Identificar   

Idoso   

Imediata   

Impactação   

Implantar   

Imprescindíveis   

Inadequado   

Incapacidade   

Indicador de risco   

Índice de massa corporal    

Indivíduo   

Indução   

Induzir   

Infância   
Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) 

  

Inflar    

Informação   

Informar   

Ingestão    

Ingestão de álcool   

Ingestão nutricional   

Inibidor adrenérgico   

Iniciado   

Inicial   

Insistir   

Insuficiência cardíaca   
Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC) 

  

Insuficiência cardíaca 
congestiva de etiologia 
isquêmica 

  

Insuficiência Renal 
Crônica (IRC) 

  

Insulina   

Insulinemia   

Insumo   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Intensidade   

Intercorrência   

Intermediário   

Internação   

Interrompido   

Intervenção   

Intolerância   

Intoxicação   
Investigação clínico- 
laboratorial 

  

Irregular   

Isquemia coronária   

Jejum   

Jovem   

Lactente   

Largura   

Lateral   

Lesão   

Leve   

Ligeiro   

Limite   

Limítrofe   

Longo    

Maior   

Manejo   

Manguito   

Manifestação   

Manobra   

Manter   

Manutenção   

Mascarada   

Material   

Mecanismo de ação   

Medicação   

Medicamento   
Medicamento anti-
hipertensivo 

  

Médico   

Medida de prevenção   

Medida farmacológica   
Medida não 
farmacológica 
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Medidas preventivas 
primárias 

  

Medida terapêutica   

Médio   

Medir   

Melhorado   

Membro da família   

Menor   

Mês   

Meta   

Método contraceptivo   

Microalbuminúria   

Mínimo   

Minuto   

Miscigenado   

Mobilizar (mobilização)   

Moderado   

Modificação   

Monitoramento   
Monitorização 
Ambulatorial da Pressão 
Arterial (MAPA) 

  

Monitorização 
Residencial da Pressão 
Arterial (MRPA) 

  

Monitorizar   

Monoterapia   
Morbidade-
cardiovascular 

  

Morbimortalidade   
Mortalidade 
cardiovascular 

  

Morte   

Morte súbita   

Motivação   

Mudança   

Mulher   

Multifatorial   

Multiplicador   

Múltiplo fatores   

Não adesão   

Nefropatia   

Nefropatia diabética   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Negro   

Nível tensional   

Normal   

Normatização   

Normotensão   

Nortear   

Número   

Nutriente   

Obesidade   

Obeso   

Objetivo   

Ocorrência   

Oferta   

Operacionalizar   

Órgão-alvo   

Orientação   

Ortostática   

Oscilométrica   

Otimizar   

Paciente   

Padrão alimentar   

Padronização   

Palma da mão   

Palpação de pulso   

Palpação da tireoide   

Palpar   

Palpável   

Participação   

Patologia da aorta   

Pé diabético   

Pequeno   

Percepção    

Perfil lipídico   

Perfil psicossocial   

Perfusão cerebral   

Perímetro   

Período   

Permitir   

Perseverança   

Peso corporal   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Poder aquisitivo   

Política de saúde   

População alvo   

Porção   

Portador   

Posição   

Posição ortostática   

Posição sentada   

Posicionar   

Positivo   

Posologia   

Pós-operatório   

Pós-prandial   

Potássio   

Prática   

Prazo   

Pré-eclampsia   

Precoce   

Predisposição   

Pregressa   

Pré-hipertensão   

Prematura   

Pré-operatório   

Preparar   

Prescrever   

Prescrição   

Presença ou ausência   

Preservada   

Pressão   
Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) 

  

Pressão Arterial Sistólica 
(PAS) 

  

Pressão sanguínea   

Prevalência   

Prevenção   

Prevenção das doenças   

Prevenção de AVC   
Prevenção primária do 
AVC 

  

Prévio   

Primária   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Problema endócrino   

Problema financeiro   

Problema neurológico   

Procedimento   

Processo de trabalho   

Processo terapêutico   

Produto lácteo desnatado   

Profissional de saúde   

Prognóstico   
Programa nacional de 
educação em hipertenção 

  

Progressão   

Prolongado   

Promoção de saúde   

Promover   

Proposta   

Proteção cardiovascular   

Proteinúria   

Protocolo   

Pseudo   

Psicológico   

Psicossocial   

Pulso radial   

Quadro    

Qualidade de vida   

Raça   

Racional   

Radiografia de tórax   

Rastreamento   

Rastrear   

Reação adversa   

Realizar   

Reavaliação   

Reavaliar   

Recém-nascido   

Recomendação   

Recomendar   

Reconsulta médica   

Rede de saúde   

Rede de serviço   

Redução   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Reestruturação   

Referência   

Registrar   

Regulação   

Regular   

Regularidade   

Relação   

Relaxado   

Relaxamento   

Remoção   

Renovascular   

Reorganização   

Repetida   

Repetir   

Reposição   

Resistência   

Resolutividade   

Resposta inadequada   

Restrição   

Resultado   

Retinopatia hipertensiva   
Revascularização 
percutânea 

  

Rins policísticos   

Risco   

Risco cardiovascular   

Ritmo   

Ronco   

Rotina   

Rotineira   

Rubor facial   
Sais minerais (cálcio, 
potássio, magnésio) 

  

Sal   

Sala de emergência   
Sangramento pós-
operatório 

  

Saudável   

Saúde   

Saúde da família   

Saúde pública   

Secretaria Estadual de   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Saúde 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

  

Secundária   

Sedentarismo   

Seguimento   

Seguir   

Semanas   

Sensibilidade ao sódio   

Sentar-se   

Serviço de emergência   

Serviço de referência   

Sexo   

Sibilo   

Sinal   
Síndrome do ovário 
policístico 

  

Síndrome metabólica    

Sintoma   

Sintomático   

Sistema cardiovascular   
Sistema de doença 
cerebrovascular 

  

Sistema de informação   

Sistema nervoso    

Sistema Único de Saúde   

Situação   

Sobrepeso   

Social   

Sociedade científica   

Socioeconômico   

Sódio   

Sofrimento   

Solicitar   

Sono   

Sons Korotkoff   

Sopro   

Subclínica   

Sucedida   

Sudorese   

Sugerir   

Sugestivo   
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Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Superior   

Supervisionada   

Supervisionar   

Suspeita   

Sustentado   

Tabagismo   

Tamanho   

Taquicardia paroxística   

Técnica   

Técnico de enfermagem    

Tensiômetro   

Terapêutica   

Terapia farmacológica   

Terapia renal substitutiva   

Terapias combinada   

Território   

Teste ergométrico   

Tipo   

Tolerado   

Tolerância   

Tomar   

Transplante   

Tratamento   
Tratamento não 
medicamentoso 

  

Tratar   

Treinamento   

Triglicérides   

Trocar    

Turgência jugular   

Unidade Básica de Saúde   
Unidade de Cuidados 
Intensivos 

  

Unidade de referência 
terciária 

  

Unidade de Saúde da 
Família 

  

Unidade referência 
secundária 

  

Urgência hipertensiva   

Uso   

Utilizar   

Valores   

Termos relevantes 
Considero 
aplicável à área 
SIM NÃO 

Vasodilatador direto   

Verificar   

Via oral   

Via sublingual   

Vida   

Vigilância    
Vigilância 
epidemiológica 

  

Vinculação   

Vincular   

Vínculo   
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Dados demográficos: 
Distrito Sanitário: 
I    II    III   IV   v  
Idade: 
20 a 30 anos    31 a 40 anos   41 a 50 anos   Mais de 51 anos   
Nível de educação em Enfermagem: 
Graduado    Especialista    Mestre   Doutor   
Anos de experiência profissional na ESF: 
1 a 5    6 a 10   11 a 15   16 a 20   21 a 25   Mais de 25   
Posição na Enfermagem: 
Enfermeira(o) assistencial    Enfermeira(o) docente   
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Etapa de validação das afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem 
 

 
Esta pesquisa intitula-se PROPOSTA DE SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM - CIPE® PARA 
HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA e está sendo realizada por Renata Valeria Nóbrega, discente 
do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba. A finalidade da 
pesquisa é contribuir para a construção de subconjunto terminológico de diagnósticos/resultados e 
intervenções de enfermagem, por ambiente e/ou clientela específicos (Catálogos CIPE®) para áreas de 
especialidade clínica e da atenção básica em saúde, que sejam sensíveis a nossa realidade, e possa 
favorecer a integração do conhecimento científico e do conhecimento prático, assim como a utilização de 
uma linguagem unificada para a documentação da prática profissional. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a fornecer as 
informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar da 
pesquisa, ou se resolver posteriormente desistir da participação, não sofrerá nenhum dano ou prejuízo. 
Solicito sua permissão para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e para publicá-los 
em periódicos da área. Por ocasião da publicação dos resultados seu nome será mantido em sigilo. 

A pesquisadora estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 
em qualquer etapa da pesquisa. 

Renata Valeria Nóbrega 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

Eu, _________________________declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa PROPOSTA DE SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO 
DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM - CIPE® 
PARA HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA; e para que as pesquisadoras apresentem os seus 
resultados em eventos científicos e/ou os publiquem em periódicos da área. 

 

João Pessoa, _____de_________________ de 2011 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

Endereço da pesquisadora responsável: renatavnobrega@gmail.com  
Programa de Pós-graduação em Enfermagem 
Centro de Ciências da Saúde 
Universidade Federal da Paraíba 
Cidade Universitária – João Pessoa, PB 
58059-900  Fone: 0XX83 3216.7109  Fax: 0XX83 3216.7162 
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APÊNDICE D 

Instrumento para discussão dos diagnósticos/resultados e intervenções de 
enfermagem relacionados ao cliente com hipertensão arterial  

I – A partir da leitura dos documentos selecionados para a pesquisa, identifique se os 
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem são aplicados na prática de 
enfermagem na ESF para os portadores de hipertensão arterial. Durante as reuniões 
poderão ser incluídas ou excluídas afirmativas. 
 
Eixo Termo constante 

na CIPE® 
Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

F Alimentar-se 

Risco de Ingestão de 
Alimentos Excessiva 

1. Orientar a participação de grupo sobre 
alimentação saudável na ESF; 

2. Informar usuário sobre os fatores de risco 
cardiovasculares associados a HÁ; 

3. Desencorajar a ingestão de alimentos ricos em 
gordura;  

4. Incentivar a prática de atividade física; 

Capacidade para preparar 
alimentos 

5. Incentivar o consumo de peixe – 3 vezes por 
semana na dieta; 

6. Retirar a gordura aparente de carnes antes do 
preparo; 

7. Reduzir sódio e temperos prontos na 
alimentação; 

8. Inserir na dieta verduras e legumes a vontade; 

Capacidade prejudicada para 
preparar alimentos 

9. Incentivar a participação da preparadora de 
alimentos a participar de atividades de apoio 
social sobre culinária; 

10. Disponibilizar material educativo sobre 
alimentos saudáveis; 

11. Perguntar sobre a preparação de alimentos 
durante a consulta de enfermagem; 

 Bebida 

Ingestão de bebida alcoólica 
(especificar leve, moderada ou 
excessiva) 

12. Explicar sobre as complicações do uso do 
álcool para HA; 

13. Explicar quais os limites de uso do álcool 
(Homens até 2 doses por dia e Mulheres até 1 
dose por dia); OBS: dose = ½ cerveja, 1 cálice 
de vinho ou ½ drinque de destilado por dia 

14. Incentivar o usuário a participar de 
atividades de lazer 

Ingestão de bebida alcoólica 
controlada 

15. Orientar o limite recomendável de ingestão 
de bebida alcoólica (Homens até 2 doses por dia 
e Mulheres até 1 dose por dia); OBS: dose = ½ 
cerveja, 1 cálice de vinho ou ½ drinque de 
destilado por dia; 

16. Incentivar a participação desse usuário em 
atividades de grupo na ESF; 

17. Compartilhar experiências de usuários que 
conseguiram reduzir  o consumo do álcool 

F Controle  

Controle da dor efetivo 

18. Pesquisar sobre a localização pregressa da 
dor; 

19. Verificar Pressão Arterial; 
20. Orientar quanto às complicações da HÁ; 
21. Recomendar a procurar um hospital em 

casos de dor moderada e intensa; 
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Eixo Termo constante 
na CIPE® 

Diagnósticos/Resultados de 
enfermagem Intervenções de enfermagem 

Controle da dor ineficaz 

22. Localizar local da dor; 
23. Pesquisar sobre as características da dor; 
24. Orientar técnicas de relaxamento. 
25. Verificar sinais vitais; 
26. Registrar as informações da consulta no 

prontuário e/ou ficha de acompanhamento do 
hipertenso. 

Controle de sintomas da HÁ 
efetivo 

27. Avaliar o tratamento utilizado no controle 
dos sintomas; 

28. Verificar Pressão Arterial; 
29. Orientar sobre complicações dos sintomas 

na HA; 
30. Agendar retorno do hipertenso a ESF; 
31. Recomendar que em casos de sintomas 

moderados e intensos procurar um serviço de 
saúde 

Controle de Sintomas da HÁ 
Ineficaz 

32. Verificar a pressão arterial; 
33. Pedir o hipertenso que descreva os 

sintomas pregressos; 
34. Reavaliar e esclarecer a conduta de 

enfermagem utilizada anteriormente; 
35. Encaminhar hipertenso para avaliação 

médica; 
36. Agendar retornos para controle do estado 

de saúde de hipertensos 
F Frequência 

respiratória 

Padrão Respiratório Adequado 

37. Ensinar técnica de respiração lenta (10 
respirações por minuto por 15 min diários); 

38. Manter os hábitos de respiração; 
39. Orientar como respirar durante as 

atividades; 
40. Ensinar exercícios respiração 

profunda. 

Padrão Respiratório 
prejudicado 

41. Realizar exame físico do aparelho 
respiratório no hipertenso; 

42. Pesquisar sobre alterações na 
respiração durante a consulta de 
Enfermagem; 

43. Ensinar exercícios respiração 
profunda. 

44. Orientar o hipertenso as complicações 
do tabaco para o aparelho respiratório; 

45. Anotar as informações da consulta de 
enfermagem no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento. 

F Não adesão 

Não adesão ao tratamento 
medicamentoso 

46. Orientar hipertensos sobre como tomar 
medicamentos; 

47. Orientar hipertensos sobre 
acondicionamento de medicamentos; 

48. Orientar hipertensos sobre efeitos 
adversos; 

49. Orientar hipertenso a retornar a ESF em 
caso de efeito adverso; 

50. Explicar a ação do medicamento ao 
hipertenso; 

51. Orientar quais os direitos do hipertenso 
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de acesso a medicação; 
52. Informar quais medicamentos são 

disponíveis na farmácia da ESF; 
53. Orientar o hipertenso sobre a 

periodicidade de pegar o medicamento na ESF; 
54. Facilitar acesso ao tratamento 

Não adesão a precauções de 
segurança 

55. Sensibilizar o hipertenso para medidas de 
seguras no tratamento da HÁ; 

56. Orientar hipertensos para autocuidado: 
alimentação e exercícios físicos; 

57. Orientar hipertenso e família sobre a 
Hipertensão Arterial; 

58. Sensibilizar o Hipertenso para mudança do 
estilo de vida; 

59. Agendar retorno do hipertenso para 
consulta de enfermagem; 

Não adesão ao exercício 

60. Orientar paciente hipertenso quanto à 
necessidade de fazer caminhadas; 

61. Encorajar hipertenso a participação de 
atividades educativas sobre tratamento não 
medicamentoso da HÁ; 

62. Avaliar e registrar a adesão do hipertenso 
ao exercício a cada consulta de enfermagem; 

63. Informar hipertenso sobre aparelhos 
sociais para realização de exercício; 

Não adesão ao regime dietético

64. Orientar paciente hipertenso quanto a 
dietas; 

65. Informar hipertenso sobre alimentação 
saudável; 

66. Pesquisar sobre alimentos que o hipertenso 
tem em casa; 

67. Avaliar na consulta de enfermagem a dieta 
do hipertenso; 

68. Orientar modificação no estilo alimentar; 
69. Encorajar hipertenso a adoção do regime 

dietético 
F Acesso 

Acesso às atividades de 
promoção e prevenção de 
doenças cardiovasculares 
prejudicado 

70. Convidar hipertensos para atividades de 
promoção e prevenção; 

71. Promover ações de promoção e prevenção 
na comunidade; 

72. Capacitar os ACS para identificação de 
usuários com presença de fatores de risco 
cardiovasculares para ser acompanhados na 
ESF; 

73. Realizar ações domiciliares de prevenção 
para pacientes acamados com riscos 
cardiovascluares; 

74. Orientar o hipertenso sobre o dia de 
acompanhamento do HIPERDIA; 

75. Agendar o retorno a ESF no cartão de 
acompanhamento do hipertenso; 

76. Facilitar o acesso do hipertenso ao 
atendimento na ESF nos casos de urgência 
hipertensiva; 

77. Informar o hipertenso sobre as 
atividades  desenvolvidas na ESF para 
participação; 

78. Facilitar o acesso a verificação de pressão 
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dos Hipertensos; 
79. Realizar atendimento de urgência nas 

intercorrências do hipertenso; 
80. Atender e orientar hipertensos; 
81. Encaminhar para o serviço de referência 

caso seja necessário 
F Adesão 

Adesão ao regime dietético 

82. Monitorar o regime dietético durante a 
consulta de enfermagem; 

83. Orientar os benefícios da mudança no 
estilo de vida; 

84. Elogiar o hipertenso no cumprimento do 
regime dietético; 

85. Incentivar o hipertenso e familiares a 
participação nas atividades de educação em 
saúde 

Adesão ao Regime Exercício 

86. Elogiar a execução do regime de exercício;
87. Incentivar a prática de exercícios regular; 
88. Estimular hipertenso a participação 

coletiva de exercícios; 
89. Avaliar e registrar o tratamento não 

medicamentoso do hipertenso 

Adesão ao regime terapêutico 

90. Orientar usuário a verificar a pressão 
arterial pelo menos três vezes na semana; 

91. Orientar o usuário como é realizado o 
diagnóstico da HÁ; 

92. Solicitar exames complementares para o 
diagnóstico da HÁ  

93. Avaliar e registrar os resultados de exames 
do hipertenso no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento. 

Adesão às precauções de 
segurança 

94. Estabelecer processo de empatia com 
pacientes;  

95. Estabelecer clima de empatia e confiança 
com a clientela; 

96. Informar o hipertenso sobre os serviços 
oferecidos pela ESF; 

97. Agendar retorno da consulta de 
enfermagem de acordo com os riscos da HA 

Adesão ao regime 
medicamentoso 

98. Orientar sobre os benefícios do tratamento;
99. Estimar adesão do paciente ao tratamento; 
100. Reforçar adesão ao tratamento 

medicamentoso; 
101. Elogiar hipertenso a adesão ao regime 

medicamentoso; 
102. Orientar sobre a continuidade do regime 

medicamentoso; 
103. Identificar as fragilidades pregressas do 

estado de saúde; 
104. Reforçar os pontos positivos da 

reabilitação; 
105. Instruir hipertenso e familiares sobre os 

aspectos da reabilitação;  
106. Encorajar hipertenso e familiares sobre a 

continuidade da busca pela reabilitação; 
F Ansiedade 

Ansiedade (Especificar nível: 
Severa, Moderada e Leve) 

107. Escutar o hipertenso durante a consulta de 
Enfermagem; 

108. Orientar sobre a identificação agentes 
estressores; 
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109. Orientar hipertenso a participação nas 
atividades de grupo; 

110. Transmitir expressão de sentimos positivos 
ao hipertenso; 

111. Ensinar técnicas de relaxamento ao 
hipertenso; 

112. Apoiar a decisão do hipertenso perante 
seus sentimos; 

113. Encorajar hipertenso a continuidade da 
técnica de relaxamento; 

114. Avaliar e registrar a decisão da técnica 
adotada; 

115. Evitar a presença de agentes estressores; 
116. Orientar hipertenso a participação nas 

atividades de grupo 
F Apoio social  

Falta de apoio social 

117. Encaminhar para terapia de grupo de 
apoio; 

118. Fornecer apoio social; 
119. Promover apoio social; 
120. Estabelecer, junto a equipe, estratégias 

que possam favorecer atividades de apoio social 

Falta de apoio familiar 

121. Orientar familiares do hipertenso sobre a 
modificação do estilo de vida; 

122. Sensibilizar a família a acompanhar as 
modificações da alimentação; 

123. Sensibilizar a família a acompanhar os 
exercícios físicos; 

124. Orientar os familiares sobre a 
hipertensão arterial. 

F Complicação 

Complicação de órgão alvo 

125. Identificar órgão-alvo com alteração 
fisiolófica; 

126. Orientar hipertenso a associação da lesão 
do órgão-alvo com a hipertensão arterial; 

127. Orientar a procurar um serviço de saúde 
quando aparecer sinais e sintomas da lesão do 
órgão-alvo; 

128. Informar a periodicidade da consulta de 
enfermagem ao hipertenso 

F Conscientização 

Conscientização da 
Hipertensão Arterial 

129. Informar sobre a doença; 
130. Orientar hipertenso e familiar sobre fatores 

risco da hipertensão arterial; 
131. Informar as ações da ESF para com o 

Hipertenso; 
F Contraceptivo 

Risco de complicações com o 
uso de contraceptivos 

132. Dar continuidade das orientações de 
posologia após consulta médica; 

133. Orientar a hipertensa a verificação da 
pressão arterial durante a consulta de 
enfermagem; 

134. Orientar a tomada do contraceptivo no 
mesmo horário; 

135. Registrar no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento às informações do 
atendimento 

F Depressão 

Risco para depressão 

136. Escutar o hipertenso para compreender 
suas necessidades e angustias;  

137. Estimular o hipertenso a comunicação de 
angústia com o tratamento; 

138. Avaliar e recomendar, se necessário, as 
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alterações do estilo de vida; 
139. Incentivar o hipertenso a participação nas 

atividades de grupo da ESF; 
140. Orientar o Hipertenso da participação das 

atividades sociais da comunidade; 
141. Instruir o hipertenso sobre técnicas de 

relaxamento; 

Depressão (Especificar nível: 
Severa, Moderada e Leve) 

142. Suporte à função cognitiva do hipertenso; 
143. Escutar hipertenso para compreender suas 

necessidades e angustias; 
144. Encorajar hipertenso a comunicação; 
145. Encorajar as ações de autocuidado; 
146. Orientar sobre as atividades de lazer 

disponíveis na comunidade; 
147. Evitar contrariedade com o hipertenso 

F Diabetes 

Diabetes 

148. Cadastrar o diabético no HIPERDIA; 
149. Orientar sobre o tratamento da hipertensão 

e diabetes; 
150. Orientar sobre as complicações da diabetes 

para HÁ; 
151. Orientar sobre a mudança do estilo de 

vida; 
152. Incentivar o Hipertenso com doenças 

associadas a participar de atividades de grupo na 
ESF; 

153. Agendar retorno da consulta de 
Enfermagem no cartão do HIPERDIA 

F Edema 

Risco de Edema Periférico 

154. Informar sobre os riscos do edema para a 
hipertensão arterial; 

155. Orientar sobre prevenção de edema 
periférico; 

156. Avaliar na consulta de Enfermagem a 
presença de edema periférico; 

157. Registrar no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento às informações da consulta. 

Edema Periférico 

158. Orientar o hipertenso sobre repouso; 
159. Encorajar hipertenso para elevação dos 

membros inferiores; 
160. Pesquisar sobre alimentação do hipertenso;
161. Orientar sobre a indicação da dieta 

hipossódica; 
162. Solicitar exames complementares para 

avaliação 
  

Edema Periférico melhorado 

163. Pesquisar e Registrar os relatos da melhora 
do edema periférico; 

164. Reforçar as orientações de risco do edema 
periférico; 

165. Encorajar hipertenso a manutenção de uma 
alimentação saudável; 

166. Orientar sobre os benefícios da atividade 
física; 

F Exame físico 

Exame físico alterado 

167. Identificar fatores de risco para doenças 
cardiovasculares; 

168. Pesquisar lesões em órgãos-alvo; 
169. Estratificar o risco cardiovascular; 
170. Pesquisar presença de outras doenças 

cardiovasculares; 
171. Avaliar hipertensão (sinais e sintomas); 
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172. Registrar as informações da consulta de 
enfermagem no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento 

Exame físico normal 

173. Realizar exame físico no hipertenso; 
174. Registrar as informações da consulta de 

enfermagem no prontuário e/ou ficha de 
acompanhamento; 

175. Orientar hipertenso sobre a periodicidade 
de fazer exame físico 

F Excesso de peso 

Excesso de Peso 

176. Acompanhar evolução de dados do 
paciente: peso em todas as consultas; 

177. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso; 

178. Calcular IIMC nas consultas dos 
hipertensos; 

179. Encaminhar para consultas trimestrais, 
com o médico da equipe, os hipertensos que 
mesmo apresentando controle dos níveis 
tensionais, sejam portadores de comorbidades. 

180. Incentivar a perda de 5 a 10% do peso 
inicial em até seis meses; 

181. Orientar uma dieta com déficit de 500 a 
1000 Kcal/dia para os hipertensos obeso ou pré-
obesos; 

Peso comprometido 

182. Orientar o hipertenso sobre a alimentação 
saudável; 

183. Acompanhar o peso do hipertenso a cada 
consulta de enfermagem 

184. Encorajar o hipertenso para uma 
alimentação saudável. 

185. Encorajar o hipertenso a prática de ma 
vida saudável 

Sobrepeso 

186. Orientar pessoa obesa a prevenir 
hipertensão por meio de dieta, exercícios, etc.; 

187. Acompanhar evolução de dados do 
paciente: peso em todas as consultas; 

188. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso; 

189. Calcular IIMC nas consultas dos 
hipertensos; 

190. Encaminhar para consultas trimestrais, 
com o médico da equipe, os hipertensos que 
mesmo apresentando controle dos níveis 
tensionais, sejam portadores de co-morbidades. 

191. Incentivar a perda de 5 a 10% do peso 
inicial em até seis meses; 

192. Orientar uma dieta com déficit de 500 a 
1000 Kcal/dia para os hipertensos obeso ou pré-
obesos 

F Fazer exercício 

Falta de capacidade para gerir 
o regime de exercício 

193. Aferir padrão de exercício; 
194. Avaliar resposta psicossocial para 

instrução sobre exercício; 
195. Encorajar hipertenso a prática de atividade 

física 

Adesão ao Regime Exercício 

196. Orientar Dieta e exercício para hipertenso; 
197. Orientar hipertensos para autocuidado: 

alimentação e exercícios físicos; 
198. Elogiar o usuário pela adesão ao regime de 
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exercício 
Padrão de exercício 
prejudicado 199. Ensinar sobre exercício 

Falta de conhecimento sobre o 
exercício 

200. Explicar sobre os fatores de risco da 
hipertensão arterial; 

201. Explicar sobre os efeitos do exercício 
físico na hipertensão arterial; 

202. Informar o hipertenso sobre os aparelhos 
sociais de práticas de saudáveis de vida; 

203. Convidar hipertenso para participar de 
atividades de práticas saudáveis desenvolvidas 
na ESF; 

Não adesão ao exercício 

204. Explicar sobre os fatores de risco da 
hipertensão arterial; 

205. Explicar sobre os efeitos do exercício 
físico na hipertensão arterial; 

206. Informar o hipertenso sobre os aparelhos 
sociais de práticas de saudáveis de vida; 

207. Convidar hipertenso para participar de 
atividades de práticas saudáveis desenvolvidas 
na ESF; 

Aderência ao regime de 
exercício 

208. Orientar Dieta e exercício para hipertenso; 
209. Orientar hipertensos para autocuidado: 

alimentação e exercícios físicos; 
210. Elogiar o usuário pela adesão ao regime de 

exercício 
F Frequência 

cardíaca  

Frequência cardíaca alterada 

211. Avaliar historio freqüência cardíaca no 
prontuário do paciente; 

212. Encaminhar para consulta médica casos de 
urgência cardiológica; 

213. Registrar o valor da freqüência cardíaca no 
prontuário do hipertenso; 

F Glicemia 

Hiperglicemia 

214. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação;  

215. Verificar se o hipertenso é diabético; 
216. Encaminhar para consulta médica de 

emergência; 
217. Pesquisar sobre a alimentação dele nas 

últimas 24 horas; 
218. Orientar sobre as complicações da 

Hiperglicemia; 
219. Agendar retorno para acompanhamento do 

hipertenso e diabético; 

Hipoglicemia 

220. Solicitar exames laboratoriais para 
avaliação; 

221. Avaliar os exames de glicemia; 
222. Pesquisar sobre a alimentação dele nas 

últimas 24 horas; 
223. Orientar sobre as complicações da 

Hipoglicemia 
F Hábito  

 Hábito saudável de vida 

224. Encorajar o hipertenso para manutenção 
do hábito saudável de vida; 

225. Orientar o hipertenso para participação nas 
atividades de promoção e prevenção da ESF; 

226. Convidar o hipertenso para atividades de 
grupo; 

227. Estabelecer uma relação de empatia com o 
hipertenso 
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F Hemorragia 

Risco para Hemorragia 

228. Pesquisar a existência de cardiopatias; 
229. Pesquisar se o paciente faz uso de 

medicação que contem Ácido Acetilsalicílico; 
230. Explicar ao hipertenso a ação do Ácido 

Acetilsalicílico; 
231. Orientar o hipertenso para não tomar 

medicação quando surgir outras doenças sem 
prescrição; 

F Hipertensão 

Hipertensão 

232. Cadastrar o usuário na ESF através do 
programa HIERDIA; 

233. Informar a farmácia para solicitação 
mensal da medicação do hipertenso; 

234. Orientar o hipertenso o dia da consulta de 
enfermagem; 

235. Orientar o hipertenso a buscar a ESF na 
presença de sinais e sintomas da hipertensão 
arterial; 

236. Orientar paciente sobre o tratamento 
medicamento e não medicamentoso; 

237. Orientar hipertenso sobre mudança do 
estilo de vida; 

238. Orientar hipertenso para hábitos de 
alimentação saudável 

F Hipotensão 

Hipotensão 

239. Pesquisar sobre o uso de medicamentos 
para hipertensão; 

240. Pesquisar sobre uso de super dosagem da 
medicação; 

241. Verificar e registrar a hipertensão por três 
vezes na semana; 

242. Encaminhar o hipertenso para avaliação da 
medicação 

F Incapacidade 

Incapacidade para saborear 

243. Encorajar o hipertenso com o novo estilo 
de alimentação; 

244. Orientar o hipertenso quanto ao uso do 
limão para tornar a alimentação mais saborosa; 

245. Convidar o hipertenso para atividades de 
grupo sobre alimentação saudável; 

246. Propor alimentos na dieta variados; Incluir 
em não adesão 

F Ingestão 
nutricional 

Ingestão de Alimentos 
Deficitária 

247. Pesquisar sobre os alimentos que existem 
em casa; 

248. Estimular a ingestão de carboidratos, 
proteínas e minerais; 

249. Encorajar a ingestão de legumes e 
verduras; 

250. Incluir de 3 a 5 porções  de frutas e  
legumes /verduras em abundância  

Ingestão de Alimentos 
Excessiva 

251. Pesquisar sobre a ingestão nutricional do 
hipertenso; 

252. Recomendar a diminuição de nutrientes 
(gorduras, proteínas e carboidratos); 

253. Orientar a redução de açúcar, refrigerantes 
e sucos artificiais, doces e guloseimas em geral. 

254. Ampliar a ingestão de vitaminas e 
minerais 

Ingestão nutricional 
prejudicada 

255. Pesquisar sobre os alimentos ingeridos 
diariamente; 

256. Estimular a fazer três refeições e três 
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lanches diariamente; 
257. Encorajar a ingestão de vitaminas 

minerais; 
258. Incluir de 3 a 5 porções  de frutas e  

legumes /verduras em abundância  

Risco para ingestão nutricional 
elevado 

259. Ensinar sobre alimentação saudável; 
260. Orientar sobre as complicações de 

alimentação não saudável; 
261. Orientar sobre os riscos da ingestão de 

frituras para as doenças cardiovasculares; 
262. Estimular a ingestão de legumes e 

verduras; 
263. Orientar a redução de açúcar, refrigerantes 

e sucos artificiais, doces e guloseimas em geral. 
F Lesão 

Lesão de órgão alvo 

264. Estratificar o risco da hipertensão arterial; 
265. Informar ao hipertenso a presença de lesão 

de órgão-alvo; 
266. Agendar retorno da consulta de 

enfermagem 
F Obeso 

Obesidade 

267. Acompanhar evolução de dados do 
paciente: peso, pressão arterial em todas as 
consultas; 

268. Encaminhar para consultas trimestrais, 
com o médico da equipe, os hipertensos que 
mesmo apresentando controle dos níveis 
tensionais, sejam portadores de co-morbidades. 

269. Incentivar a perda de 5 a 10% do peso 
inicial em até seis meses; 

Sobrepeso 

270. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso; 

271. Calcular IIMC nas consultas dos 
hipertensos; 

272. Orientar uma dieta com déficit de 500 a 
1000 Kcal/dia para os hipertensos obeso ou pré-
obesos; 

F Peso corporal 

Excesso de Peso 

273. Acompanhar evolução de dados do 
paciente: peso em todas as consultas; 

274. Orientar o hipertenso sobre as medidas de 
redução do peso; 

275. Calcular IIMC nas consultas dos 
hipertensos; 

276. Encaminhar para consultas trimestrais, 
com o médico da equipe, os hipertensos que 
mesmo apresentando controle dos níveis 
tensionais, sejam portadores de co-morbidades. 

277. Incentivar a perda de 5 a 10% do peso 
inicial em até seis meses; 

278. Orientar uma dieta com déficit de 500 a 
1000 Kcal/dia para os hipertensos obeso ou pré-
obesos; 

F Política de 
saúde 

Falta de conhecimento da 
política de saúde 

279. Orientar o hipertenso sobre a política de 
saúde para hipertensos; 

280. Explicar os serviços que contempla a 
participação do hipertenso; 

281. Capacitar os ACS quanto a política de 
saúde da hipertensão arterial 

F Pressão 
sanguínea Pressão sanguínea alterada 282. Comunicar alterações do estado de saúde 

dos pacientes (pressão arterial); 
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283. Orientar gestante quanto à alteração de 
pressão arterial; 

284. Orientar paciente hipertenso quanto ao 
controle da pressão arterial; 

285. Registrar pressão arterial dos pacientes; 
286. Perguntar ao paciente qual a sua pressão 

arterial usual; 
287. Verificar pressão arterial de clientes 

hipertensos; 
288. Verificar pressão arterial de gestante em 

pré-natal; 
289. Verificar pressão arterial de paciente com 

AVC no domicílio; 
290. Verificar pressão arterial de pacientes em 

crise hipertensiva; 

Pressão Sanguínea Adequada 

291. Identificar casos de pressão arterial alta; 
292. Anotar sinais vitais em caderneta de quem 

faz controle de pressão arterial; 
293. Medir pressão arterial de hipertenso; 
294. Verificar pressão arterial de pacientes para 

identificar hipertensos; 
295. Verificar pressão arterial na consulta ao 

hipertenso 
  

Pressão Arterial elevada 

296. Auxiliar no Diagnóstico de HAS por meio 
da medida da PA; 

297. Verificar se o usuário já é hipertenso; 
298. Avaliar a necessidade de uso de medicação 

de emergência; 
299. Informar o usuário dos valores normais da 

pressão arterial; 
300. Orientar o usuário a retornar a ESF para 

monitoramento da pressão arterial; 
301. Avaliar pressão de pacientes hipertensos 

  

Pressão Arterial baixa 

302. Avaliar se o usuário é hipertenso; 
303. Encaminhar para consulta médica o 

hipertenso para avaliação da medicação; 
304. Pesquisar a alimentação pregressa do 

usuário; 
305. Verificar se teve algum agente externo que 

interferiu nos valores da pressão arterial; 
306. Avaliar a necessidade de retorno a ESF 

para verificação da pressão arterial; 
307. Orientar sobre os valores normais da 

pressão arterial. 
  

Pressão Arterial normal 

308. Elogiar o hipertenso sobre os valores 
normais da pressão arterial; 

309. Encorajar o hipertenso a continuidade dos 
hábitos de vida; 

310. Orientar sobre os benefícios da pressão 
arterial controlada na hipertensão arterial 

F Processo 
patológico 

Conhecimento sobre o HA 
adequado 

311. Orientar o Hipertenso sobre o processo 
patológico; 

312. Ensinar família sobre a doença; 
313. Aferir atitude sobre a doença; 
314. Instruir o Hipertenso para procurar a ESF 

na presença de sinais e sintomas que sinalizam 
níveis elevados de pressão arterial. 

Falta de conhecimento sobre a 315. Ensinar sobre a doença; 
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HÁ 316. Orientar familiares sobre a hipertensão; 
317. Informar sobre os serviços disponíveis na 

ESF sobre hipertensão; 
318. Explicar sobre o funcionamento da ESF; 
319. Mensurar nas consultas futuras o 

conhecimento sobre hipertensão; 
F Pulso radial 

Pulso radial palpável 

320. Estimar o nível da pressão sistólica pela 
palpação do pulso radial; 

321. Posicionar o paciente sentado; 
322. Posicionar o braço do paciente na altura do 

coração; 
323. Deixar palma da mão voltada para cima e 

cotovelo ligeiramente fletido; 
324. Verificar pressão arterial; 
325. Registrar no prontuário e/ou ficha de 

acompanhamento 
F Saúde 

Manutenção da Saúde 
prejudicada 

326. Aferir aceitação do status de saúde; 
327. Manter saúde 
328. Promover ações educativas de promoção à 

saúde; 
329. Orientar a comunidade quanto ao 

fluxograma da unidade; 

Aceitação do estado de saúde 

330. Parabenizar hipertenso pela aceitação da 
modificação do estado de saúde; 

331. Encorajar o hipertenso a continuar com o 
hábito de vida saudável; 

332. Estabelecer vínculo com o hipertenso; 
333. Informar sobre as atividades de 

promoção e prevenção promovida pela ESF 

Comportamento de busca de 
saúde 

334. Orientar o hipertenso as atividades 
desenvolvidas na ESF; 

335. Explicar o funcionamento da ESF; 
336. Informar ao hipertenso os serviços 

disponíveis na comunidade; 
337. Estabelecer relação de empatia junto ao 

hipertenso 

Habilidade para desempenhar a 
manutenção da saúde 

338. Parabenizar hipertenso pela aceitação da 
modificação do estado de saúde; 

339. Encorajar o hipertenso a continuar com o 
hábito de vida saudável; 

340. Estabelecer vínculo com o hipertenso; 
341. Informar sobre as atividades de 

promoção e prevenção promovida pela ESF 

Crença de saúde dificultadora 

342. Fortalecer vínculo de confiança junto ao 
hipertenso; 

343. Compartilhar experiências exitosas de 
enfrentamento do estado de saúde; 

344. Informar sobre as atividades de 
promoção e prevenção promovida pela ESF; 

345. Escutar as dificuldades relatadas pelo 
hipertenso; 

346. Propor medidas de melhorias da saúde 
junto ao hipertenso; 

F Sinal 
 

Sinais de Hipertensão 

347. Investigar a causa dos sinais identificados 
no paciente hipertenso; 

348. Registrar informações dos sinais e 
sintomas do hipertenso no prontuário; 

349. Avaliar hipertensão (sinais e sintomas) 
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Controle dos sinais 

350. Avaliar hipertensão (sinais e sintomas); 
351. Registrar os sinais sintomas do hipertenso 

no prontuário; 
352. Informar ao hipertenso sobre o controle 

dos sinais; 
353. Encorajar o hipertenso a manter os hábitos 

de alimentação saudável 
F Sintoma 

Consciencialização dos 
Sintomas Dificultadora 

354. Aferir controle de sintomas; 
355. Avaliar hipertensão (sinais e sintomas); 
356. Registrar informações dos sinais e 

sintomas do hipertenso no prontuário 
F Sono 

Disponibilidade Para Sono 
efetivo 

357. Explicar importância do sono a 
hipertensos; 

358. Manter o ambiente livre de ruídos; 
359. Ensinar técnicas de relaxamento 

Sono adequado 

360. Explicar importância do sono a 
hipertensos; 

361. Manter o ambiente livre de ruídos; 
362. Ensinar técnicas de relaxamento; 
363. Encorajar hipertenso a manter a técnica de 

relaxamento; 
364. Incentivar o hipertenso a socializar 

técnicas de relaxamento em atividade de grupo; 
365. Informar sobre a importância do sono 

Sono prejudicado 

366. Orientar quanto a prática da atividade 
física; 

367. Ensinar sobre relaxamento muscular; 
368. Discutir com hipertenso e familiares sobre 

medidas de conforto; 
369. Encorajar o hipertenso a limitar o repouso 

diurno; 
370. Estimular atividade que promova um 

estado de alerta adequado durante o dia. 
F Suspeita 

Suspeita de Hipertensão 

371. Realizar exame físico (verificação de 
pressão arterial e frequência cardíaca) na 
consulta de enfermagem; 

372. Verificar necessidade de atendimento de 
emergência para paciente com suspeita 
hipertenso; 

373. Verificar pressão arterial de clientes 
hipertensos pelo menos três vezes na semana 
para auxiliar no diagnóstico da hipertensão 
arterial. 

F Trauma 
(acidente) 
 

Risco para trauma 

374. Orientar hipertenso sobre riscos de trauma 
na hipertensão arterial; 

375. Encorajar hipertenso a buscar o serviço de 
saúde no aparecimento de sinais e sintomas de 
complicação da hipertensão arterial; 

376. Orientar hipertenso sobre medidas de 
evitar traumas 

Vinculação do hipertenso na 
ESF 

377. Captar o hipertenso através de busca ativa;
378. Cadastrar o hipertenso no programa 

HIPERDIA; 
379. Estabelecer uma relação de confiança com 

o hipertenso; 
380. Informar ao hipertenso sobre os serviços 

disponibilizados pela ESF 
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Dados demográficos: 
Distrito Sanitário: 
I    II    III   IV   v  
Idade: 
20 a 30 anos    31 a 40 anos   41 a 50 anos   Mais de 51 anos   
Nível de educação em Enfermagem: 
Graduado    Especialista    Mestre   Doutor   
Anos de experiência profissional na ESF: 
1 a 5    6 a 10   11 a 15   16 a 20   21 a 25   Mais de 25   
Posição na Enfermagem: 
Enfermeira(o) assistencial    Enfermeira(o) docente   
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