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RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: Estudo descritivo realizado em Fortaleza-Ceará, em 2006, numa unidade de saúde de referência para hiperten-
são e diabetes. Visou identificar e mapear intervenções de enfermagem com freqüência igual ou superior a cinco registros
em prontuários de portadores de hipertensão, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 1.0. Os
dados foram coletados em 175 prontuários, encontrando-se 259 consultas de enfermagem (média: 1,48). Em todas, havia
registros de intervenções (972; média: 3,7 por consulta), perfazendo 63 intervenções diferentes, 13 com freqüência igual ou
superior a cinco, discutidas no estudo. Encontrou-se concordância parcial ou exata com a Classificação Internacional para a
Prática de Enfermagem 10 para 12 intervenções. A classificação adotada demonstrou ser abrangente, permitindo o mapeamento
e o cruzamento de dados satisfatoriamente, mesmo se tratando de uma proposta a ser aplicada a vários países. Conclui-se
pela necessidade de revisão e acréscimo de alguns termos utilizados na prática de enfermagem brasileira.
Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave: Enfermagem; hipertensão; registro de enfermagem; avaliação em enfermagem.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT::::: Descriptive study undertaken in Fortaleza, CE, Brazil, in a health unit of reference for hypertension and
diabetes. It sought to identify and to map nursing interventions with five and above registrations on medical forms of
hypertension bearers, according to the International Classification for Nursing Practice 1.0. The data were collected from
175 medical forms, showing 259 nursing consultations (average: 1.48). In all, there were registrations of interventions (972;
average: 3.7 by consultation), totaling 63 different interventions, 13 of which with five and above, as discussed in the
study. There was agreement, partial or exact, with the International Classification for Nursing Practice 1.0 on 12 interventions.
The adopted classification proved to be comprehensive, allowing for the mapping and the crossing of data satisfactorily,
even in the case of a proposal to be applied in several countries. The conclusion called for the need for revision and
increment of a few terms used in the Brazilian nursing practice.
KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Nursing; hypertension; nursing records; nursing assessment.

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: Estudio descriptivo ejecutado en Fortaleza-CE-Brasil, en 2006, en una unidad de salud de referencia para
hipertensión y diabetes. Buscó identificar y detallar las intervenciones de enfermería igual o mayor a cinco registros en
prontuarios de portadores de hipertensión, según la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería 1.0. Los datos
fueran recogidos en 175 prontuarios, encontrándose 259 consultas en enfermería (promedia: 1,48). En su totalidad, habían
registros de intervenciones (972; promedia: 3,7 por consulta), obteniendo 63 intervenciones diferentes, 13  de frecuencia
igual o mayor a cinco, propuestas en el estudio. Hubo una concordancia  parcial o total con la Clasificación Internacional
para la Práctica de Enfermería 1.0 para 12 intervenciones. La clasificación adoptada demostró ser abarcable, permitiendo el
mapeo y el cruzamiento de datos satisfactoriamente, aunque tratándose de una propuesta a ser aplicada   a muchos países.
Se concluyó por la necesidad de revisión e incremento de algunos términos utilizados en la práctica de enfermería brasileña .  
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Enfermería; hipertensión; registro de enfermería; evaluación en enfermería.
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INTRODUÇÃO

Dentro de uma abordagem multiprofissional, o en-
fermeiro mostra a crescente importância de sua atua-
ção junto a portadores de hipertensão arterial, sobre-
tudo ao perceber a necessidade dessa forma de atua-

ção, até por que, não raro, o cliente carece de inter-
venções que fogem da competência de um só profissi-
onal1. De acordo com as V Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão2, a enfermagem desempenha ações es-
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pecíficas como a Consulta de Enfermagem (CE), pro-
mulgada pela Lei N° 7.498, de 25 de junho de 1986,
com a regulamentação do exercício de enfermagem
pelo Decreto Nº 94.406/873,4.

A prática de enfermagem se caracteriza por uma
constante tarefa de coletar, arquivar e fazer uso de
informações sobre pacientes, viabilizando seu cui-
dado. No entanto, o grande volume de dados e a
necessidade de controlar a qualidade da assistência,
bem como a de acessar rapidamente as informações
têm exigido o uso crescente de recursos de
informática. Assim, o que se procura, hoje, é a
informatização do prontuário, de modo a ter um re-
gistro único, em que todos os profissionais possam
ter acesso, nas suas respectivas áreas5.

O impacto da tecnologia, com sistemas
informatizados, e a necessidade crescente de documen-
tação afetou mais do que a prática clínica da enferma-
gem, levou também ao desenvolvimento de estudos
de padronização da linguagem para os problemas e tra-
tamentos prestados, de modo a esclarecer e transmitir
o seu verdadeiro papel no atendimento de saúde6.

Os aspectos ressaltados são importantes, parti-
cularmente quando a discussão é o atendimento ao
portador de hipertensão. Visto que por apresentar uma
multiplicidade de conseqüências, a hipertensão é ori-
gem de outras doenças crônico-degenerativas e, por-
tanto, caracterizada como uma das causas da redução
da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos7.

Diante da gravidade do seu quadro clínico,
apresenta-se como um problema de saúde pública,
visto que afeta 20% da população mundial e é um
dos principais fatores de risco para todas as doenças
cárdio-cérebro-vasculares8, apresentando ainda ta-
xas de prevalência na população brasileira urbana
adulta uma variação entre 22,3% e 43,9%9.

Diante do exposto, a pesquisa se propõe a iden-
tificar as intervenções de enfermagem registradas em
prontuários de portadores de hipertensão arterial,
assim como destacar e mapear as que ocorrem com
uma freqüência absoluta igual ou superior a cinco
registros, segundo a classificação das ações da CIPE,
versão 1.0 dos enfermeiros que trabalham em um
programa específico de acompanhamento a porta-
dores de hipertensão arterial.

REFERENCIAL TEÓRICO

A enfermagem tem buscado uniformizar sua lin-
guagem, mediante várias iniciativas para o desen-
volvimento de classificações para sua prática. Pode-
se citar, como exemplos, a Taxonomia da American

Nursing Diagnosis Association (NANDA), as classi-
ficações desenvolvidas pelos projetos de pesquisa da
Universidade de Iowa/USA, os quais geraram a
Nursing Interventions Classificafication (NIC) e a
Nursing Outcomes Classification (NOC) e, ainda, a
International Classification for Nursing Practice (ICNP)
desenvolvida por iniciativa do Conselho Internaci-
onal de Enfermagem5.

Entre essas, destacou-se a Classificação Interna-
cional para a Prática de Enfermagem (CIPE), caracte-
rizando-se por estabelecer uma linguagem universal
para a enfermagem, descrever os cuidados prestados nos
vários contextos da prática, além de possibilitar a com-
paração dos dados obtidos nos diversos contextos clí-
nicos, população, áreas geográficas ou tempo10.

O referencial teórico utilizado para confrontar a
análise das intervenções neste artigo foi a Classificação
Internacional para a Prática de Enfermagem 1.0.

METODOLOGIA

O estudo documental descritivo desenvolveu-
se entre janeiro e maio de 2006 em uma unidade de
saúde de referência em hipertensão arterial e diabe-
tes mellitus para o estado do Ceará, localizada na ci-
dade de Fortaleza. Dentro desse universo, a popula-
ção do estudo foi formada por clientes de ambos os
sexos e de qualquer faixa etária que atenderam aos
critérios de inclusão de ter diagnóstico médico de
hipertensão arterial primária sem a presença de do-
enças concomitantes; estar cadastrado e acompanha-
do na unidade de saúde desde julho de 2003; os pron-
tuários deveriam ter registro de, pelo menos, uma
consulta de enfermagem e disponíveis para a con-
sulta do pesquisador. Foram identificados 288 paci-
entes, mas, após o refinamento, apenas prontuários
de 175 pacientes foram selecionados.

Após a seleção, os registros de enfermagem
constantes nos prontuários foram submetidos à lei-
tura cuidadosa e as intervenções foram extraídas,
organizadas, quantificadas (Excel 2003) pela freqüên-
cia absoluta, e mapeadas. Em razão do grande nú-
mero de intervenções que foram registradas apenas
uma ou duas vezes, determinou-se que seriam
mapeadas apenas aquelas ocorridas com uma freqüên-
cia absoluta igual ou superior a cinco registros.

Para as intervenções com freqüência absoluta
igual ou superior a cinco, mapeadas segundo a Classi-
ficação Internacional para a Prática de Enfermagem
(CIPE), versão 1.0, utilizou-se o mapeamento cruza-
do, já referido em outros estudos11: Todas as interven-
ções de enfermagem apresentadas nos prontuários dos
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portadores de hipertensão arterial do serviço foram
compiladas, organizadas e listadas; os termos utiliza-
dos pelos enfermeiros para descrever as intervenções
de enfermagem foram comparados com os termos pre-
sentes na CIPE, versão 1.0, ou seja, os dados de inter-
venções não padronizados foram mapeados em uma
linguagem padronizada; a análise da concordância foi
realizada baseando-se no critério descrito por Zielstoff
et al.12 e utilizado por Camiá11. Segundo esse critério
determina, quando o termo encontrado corresponde
exatamente ao termo do sistema de classificação, te-
ria concordância exata; apresentando sinônimos e
conceitos similares, teria concordância parcial, e caso
não se encontrasse nenhuma semelhança entre o ter-
mo e o sistema de classificação não teria nenhuma
concordância.

RESULTADOS

Nos 175 prontuários que atenderam aos critéri-
os de inclusão, foram encontrados registros de 259
consultas de enfermagem (CE) (média: 1,48 por
prontuário). Pela análise das consultas, encontrou-
se um total de 972 registros de intervenções (média:
3,7 por CE), resultando em 63 intervenções de en-
fermagem diferentes. Entre essas, obteve-se que 13
intervenções diferentes constaram dos registros de
pelo menos cinco consultas.

Conforme visualizado na Tabela 1, as interven-
ções relacionadas com o termo verificar representa-
ram a maior parte dos registros, e com o termo enca-
minhar, em um total de cinco, o maior número de
intervenções.

Apesar da intervenção verificar a pressão arteri-
al ter sido a mais freqüente nos registros (257 vezes),
ao ser relacionada com o total de consultas analisa-
das (259), percebe-se sua ausência em duas consul-
tas. Tendo em vista a observação de diversas consul-
tas realizadas pelos enfermeiros na unidade lócus do
estudo, durante as quais a pressão arterial era sem-
pre motivo de atenção, infere-se ter ocorrido omis-
são de registros.

As intervenções de enfermagem verificar peso,
verificar glicemia e verificar altura tiveram uma fre-
qüência, respectivamente, de 22,3%, 21,8% e 8,8%
do total de registros de intervenções (N=972).

A mensuração do peso encontra-se como uma
das atribuições do enfermeiro na assistência a porta-
dor de hipertensão arterial durante a consulta de
enfermagem2. No entanto, neste estudo, em apenas
217 consultas de enfermagem constaram registros
dessa intervenção.

Para uma avaliação adequada da massa corpo-
ral do cliente necessita-se tanto das medidas do peso,
como da altura. E, quando se relacionam os registros
de peso e os de altura encontrados, observa-se que,
de 259 consultas de enfermagem, o peso constou em
217 e a altura em 86. Portanto, impossibilitam a ava-
liação do índice de massa corporal em um número
significativo de atendimentos.

É indispensável a realização da glicemia capi-
lar nos indivíduos portadores de hipertensão arterial
e Diabetes Mellitus, a cada consulta, e nas pessoas
com hipertensão sem diabetes concomitante, uma
vez ao ano13. Talvez por não ser uma atividade obri-
gatoriamente realizada em todas as consultas, o re-
gistro de sua freqüência absoluta correspondeu a 212
verificações de glicemia capilar no total de 259 con-
sultas de enfermagem.

As intervenções inseridas no termo encaminhar
constituem o segundo grupo de intervenções mais
presentes no total investigado. Foram representadas
por encaminhar ao cardiologista, encaminhar ao odon-
tologista, encaminhar ao nutricionista, encaminhar ao
oftalmologista e encaminhar ao nefrologista,
correspondendo, respectivamente, a 1,8%, 1,2%,
1%, 0,8%, 0,7% do total de registros de interven-
ções nos prontuários (N=972).

As intervenções de enfermagem relativas a ori-
entar para diminuir peso, orientar sobre a dieta, orien-
tar orientações e manter cuidados foram as menos fre-
qüentes, com um percentual de 0,8%, 0,8%, 0,5%,
0,5% do total de registros das intervenções de enfer-
magem (N=972).

TTTTTabela 1:abela 1:abela 1:abela 1:abela 1: Intervenções de enfermagem que tiveram a freqüência
absoluta de registros igual ou superior a cinco vezes em prontu-
ários. Centro de Referência para Portadores de Hipertensão
Arterial. Fortaleza – Ceará, 2006. (N=972)



Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 out/dez; 16(4):482-8.     •  p.485

Costa FBC, Oliveira CJ, Araújo TL

Na Figura 1, visualizam-se os termos empre-
gados para o estabelecimento das intervenções de
enfermagem.

Na análise da concordância das intervenções
de enfermagem constantes nas consultas existiu maior
número de termos com correspondência exata
(46,1%) e parcial (46,1%) à Classificação Interna-
cional da Prática de Enfermagem, versão 1.014, do
que de termos sem correspondência (7,8%). Sendo
que as intervenções verificar peso, altura; orientar di-
minuir peso, dieta, orientações; e manter cuidados es-
tão presentes de forma exata na CIPE 1.0.

Para o enquadramento das demais, buscaram-
se na CIPE 1.0 os conceitos similares à intervenção
e que, aparentemente, tinham o mesmo significado.
Aquelas que puderam ser identificadas por aproxi-
mação, no total de seis, foram consideradas como
parcialmente presentes e apenas um foi considerado
como não tendo concordância. A intervenção con-
siderada como não apresentando concordância com
a CIPE 1.0 foi verificar glicemia.

DISCUSSÃO

No presente estudo, identificou-se um quantita-
tivo de 175 prontuários, nos quais constavam regis-
tros de consultas de enfermagem em uma análise de
288 prontuários. Nesses foram encontrados 259 re-
gistros de consultas e 972 registros de intervenções
de enfermagem. Em relação aos registros das inter-

venções, esses levaram à identificação de 63 dife-
rentes intervenções, e conforme já referido, desse
quantitativo apenas foram utilizadas as que ocorre-
ram com uma freqüência absoluta igual ou superior
a cinco registros.

Estudos que trabalharam as intervenções de en-
fermagem relacionadas aos diagnósticos de enferma-
gem, como o de Camiá11, destacam a importância da
relação registro da intervenção com o diagnóstico.

Para melhor compreensão e análise dos dados,
foram estudadas aquelas intervenções ocorridas com
uma freqüência absoluta igual ou superior a cinco ve-
zes. As que atenderam a esse critério foram: verificação
da pressão arterial, peso, glicemia, altura; encaminha-
mento ao cardiologista, odontologista, ao nutricionista,
oftalmologista, nefrologista; orientação para diminuir
o peso, sobre dieta e por último manter cuidados.

Circulam atualmente as V Diretrizes de Hiper-
tensão2, onde se discute a importância da aborda-
gem multiprofissional na atenção ao portador de hi-
pertensão. Nota-se a necessidade dessa atuação, por
ser uma doença multifatorial que envolve conduta/
cuidados para vários objetivos, e assim, com uma
abordagem multiprofissional, seu tratamento deve ser
mais efetivo15. Mesmo sendo essencial a verificação
da pressão arterial no trabalho ora desenvolvido
observou-se a falta desse registro em duas das con-
sultas de enfermagem analisadas.

O peso e a altura são medidas indispensáveis para
a avaliação da massa corporal, pois a elevação do índi-
ce de massa corporal, mais especificamente relaciona-
do ao peso, é um fator predisponente para a hiperten-
são e, segundo estudos, é responsável por aproximada-
mente 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial16.
A verificação do peso é imprescindível durante a con-
sulta e há necessidade do seu registro em todas as con-
sultas para que o cliente possa ser avaliado durante o
tratamento. Quanto à altura, deve constar seu registro
pelo menos no primeiro contato com o cliente, caso já
tenha concluído sua fase de crescimento2.

Quando se relacionam os registros de peso e
altura para a avaliação do IMC, segundo se obser-
vou que, de 259 consultas de enfermagem, houve o
registro do peso em 217 e da altura em 86. Dessa
forma, questiona-se como estaria sendo calculado o
índice de massa corporal desses clientes, haja vista
que o número de registros de mensurações de altura
representa 39,6% das anotações do peso.

A avaliação dos índices glicêmicos é outro
parâmetro importante na consulta de enfermagem.
Embora não exista a obrigatoriedade dessa interven-

INTERVENÇÕES DE INTERVENÇÕES DE INTERVENÇÕES DE INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEMENFERMAGEMENFERMAGEMENFERMAGEM    

TERMOS DA CIPE, TERMOS DA CIPE, TERMOS DA CIPE, TERMOS DA CIPE, 
VERSÃO 1.0VERSÃO 1.0VERSÃO 1.0VERSÃO 1.0    

VERIFVERIFVERIFVERIFICARICARICARICAR    VERIFICARVERIFICARVERIFICARVERIFICAR    
Pressão arterial Pressão sangüínea  
Peso Peso corporal 
Glicemia - 
Altura Altura 
ORIENTARORIENTARORIENTARORIENTAR    ORIENTARORIENTARORIENTARORIENTAR    
Diminuir peso Diminuir peso corporal 
Dieta Dieta 
Orientações Orientação 
ENCAMINHARENCAMINHARENCAMINHARENCAMINHAR    REFERIRREFERIRREFERIRREFERIR    
Cardiologista Serviço médico 
Odontologista Clínica dental 
Nutricionista Serviço de nutrição 
Oftalmologista Serviço médico 
Nefrologista Serviço médico 
MANTERMANTERMANTERMANTER    CONTINUARCONTINUARCONTINUARCONTINUAR    
Cuidados Cuidados 

 Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1: Analogia dos termos utilizados para elaboração das
intervenções de enfermagem identificados em prontuários.
Serviço de Referência para Portadores de Hipertensão Arterial
com a CIPE, versão 1.0. Fortaleza-Ceará, 2006.
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ção em todas as consultas, exceto nos clientes por-
tadores de hipertensão e diabetes, em todos os pron-
tuários deveria haver pelo menos um registro anual.
Isso, no entanto, não se verificou.

Outro ponto a ser discutido refere-se aos regis-
tros das intervenções de encaminhamentos. O en-
fermeiro que atua com portadores de hipertensão,
dentro da abordagem multidisciplinar, deve, diante
da complexidade da sua clientela e da necessidade
de um atendimento especializado, contar com a aju-
da de outros profissionais quando a situação de saú-
de exigir uma resolutividade que foge da sua compe-
tência. Como mencionado, o local do estudo é um
centro de referência para o Estado do Ceará e um
centro de especialidades. Dessa forma, os enfermei-
ros podem realizar encaminhamentos dos clientes
que precisam de avaliação para especialistas dispo-
níveis no próprio serviço.

Os encaminhamentos acontecem diante da
necessidade de cada cliente, dentro de sua
estratificação de risco. De acordo com as V Diretri-
zes de Hipertensão2, para a tomada da decisão tera-
pêutica exige-se a confirmação diagnóstica, seguin-
do-se a estratificação de risco, a qual levará em con-
ta, além dos valores de pressão arterial, a presença
de fatores de risco cardiovasculares, as lesões em ór-
gãos-alvo e as doenças cardiovasculares.

Nos registros analisados foram encontrados
encaminhamentos para diversas especialidades. Des-
sas, as mais freqüentes foram a cardiologia, a odon-
tologia, a nutrição, a oftalmologia e a nefrologia.

Diante da estratificação de risco abordada, en-
controu-se nos registros a existência de fatores de ris-
co importantes que justificam o encaminhamento,
como a presença de hipercolesterolemia, sedentarismo,
tabagismo, etilismo, obesidade e de antecedentes fa-
miliares com alterações cardiovasculares.

Consoante verificado, a presença de um
odontólogo ainda não consta como obrigatória na
composição da equipe que atende os portadores de
hipertensão arterial, mas a unidade do estudo conta
com atenção à saúde bucal no próprio local. Diante
da necessidade do cliente, o enfermeiro o encami-
nha ao setor especializado. De acordo com o estudo
de Silva14, a presença de um odontólogo é relevan-
te, porquanto o aumento da sobrevida e, conseqüen-
temente, o crescimento da população idosa faz res-
surgir nos dias de hoje a busca por uma vida com
mais qualidade e saúde. Portanto, a manutenção do
sistema estomatognático de pacientes senescentes é
de extrema importância, pois é através dele que o
indivíduo se alimenta.

Tradicionalmente os enfermeiros são reconhe-
cidos como protagonistas do cuidado e historicamen-
te envolvidos em ações educativas como, por exem-
plo, orientar, treinar e encaminhar, realizando mui-
tas intervenções para minimizar a ruptura ou
desequilíbrio que desencadeiam respostas emocio-
nais e espirituais nos clientes e seus familiares15-18.
Dessa forma, considera-se que orientar tenha impor-
tância crucial como ação de enfermagem.

No estudo, foram encontrados 22 registros re-
ferentes à ação orientar (N=972), ou seja, apenas
2,1% do total de registros de intervenções. Mesmo
diante da questão da quantidade e qualidade de regis-
tros que estão sendo analisados e que podem estar
comprometendo os resultados encontrados, conside-
ra-se ser muito baixo o número de intervenções
registradas nessa ação, talvez pela complexidade en-
volvida com o fato de orientar. A orientação implica
um mecanismo elaborado, baseando-se na experiên-
cia e nos conhecimentos do orientador e do orien-
tando, auxiliando esse último a analisar diferentes
opções, para tornar-se apto a descobrir novos cami-
nhos16. Consoante se percebe, este mesmo estudo re-
lacionado à educação em saúde ainda relata a dificul-
dade do enfermeiro desenvolver atividades educativas,
pois essas, conforme o presente estudo, são quase
inexistentes nos registros de enfermagem16-18. Neste,
aponta-se para diversas intervenções relacionadas a
essa ação, no entanto verificou-se que são citadas
poucas vezes nos registros.

Alguns registros de intervenções evidenciaram
dificuldade para serem analisados. Entre eles o regis-
tro de orientações (sem especificar em que consistiri-
am essas orientações) e manter cuidados, que, igual-
mente, é vago e não possibilita o seguimento da
aprendizagem do paciente. Aparentemente o regis-
tro de manter cuidados se refere à manutenção de
cuidados enfocados em consultas anteriores. Esta
expressão é mais constante em prescrições médicas
e muitas vezes é registrada de forma rotineira.

A última etapa prevista do estudo ora elabora-
do foi a realização do mapeamento cruzado das in-
tervenções registradas nas consultas de enfermagem
com as intervenções presentes na CIPE 1.0. A mai-
or parte teve concordância tanto parcial quanto
exata. No entanto, uma intervenção não teve para-
lelo com nenhum termo da Classificação Internaci-
onal da Prática de Enfermagem, versão 1.0. Camiá11,
ao analisar intervenções de enfermagem em consul-
tas de planejamento familiar, identificou uma ação e
uma intervenção que não estavam incluídas na Clas-
sificação.



Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 out/dez; 16(4):482-8.     •  p.487

Costa FBC, Oliveira CJ, Araújo TL

 No presente estudo, a intervenção não encon-
trada na CIPE, versão 1.0 (verificar glicemia) não foi
identificada, porque o termo glicemia não consta nessa
classificação. A falta de inclusão do termo glicemia
na CIPE 1.0 parece estranha, e se acompanha da
falta de outros termos na mesma temática, como di-
abetes. De acordo com o argumento apresentado por
Camiá11, alguns termos poderiam não estar incluí-
dos por serem referentes a áreas específicas, mas em
relação à presente situação, outros termos aproxi-
mados estão presentes, como hipoglicemia e
hiperglicemia.

É importante ressaltar esses aspectos, pois a
CIPE 1.0 propõe-se a ser uma linguagem universal e
uma tentativa de unificação desta junto à assistên-
cia, seja de um portador de hipertensão ou outro cli-
ente necessitado de cuidados. Dessa forma, todos os
termos devem ser contemplados.

CONCLUSÃO

Foram identificados registros de 259 consultas
de enfermagem (média: 1,48 consulta por prontuá-
rio) e 972 registros de intervenções (média: 3,7 re-
gistros de intervenções por consulta), no total de 63
intervenções diferentes. No entanto, apenas 13 des-
tacaram-se para o presente estudo por terem sido
incluídas em pelo menos cinco registros.

Anotações sobre a intervenção de enfermagem
verificar a pressão arterial foram as mais presentes nos
registros, significando ser essa uma intervenção exe-
cutada em quase todas as consultas realizadas no ser-
viço. Mesmo assim, parece estranho não constar da
sua totalidade, porque se trata de uma intervenção
básica para se avaliar as condições do paciente por-
tador de hipertensão arterial.

Dos resultados obtidos no presente estudo, a
maior freqüência dos registros das intervenções es-
tava relacionada ao ato de verificar, isto é, ligada a
procedimentos técnicos. Diante disso, pode-se su-
por que a consulta estaria, ainda, voltada para o
modelo tradicional biomédico, não assumindo o
enfermeiro sua verdadeira responsabilidade, qual seja,
educar para a transformação emancipatória do por-
tador de hipertensão arterial.

Consoante estabelecido, mapear as interven-
ções de enfermagem encontradas, segundo a Classi-
ficação Internacional da Prática de Enfermagem,
versão 1.0, demonstrou ser bastante abrangente, pois
as intervenções identificadas em prontuários apre-
sentaram, em sua maioria, concordância exata e par-
cial. Este estudo não se encerra aqui; não é um fim

em si mesmo, mas apenas uma oportunidade para
que outras investigações sobre a temática possam ser
produzidas. Espera-se, não obstante, ter contribuí-
do, de alguma forma, para estimular o desenvolvi-
mento, a habilidade e o aperfeiçoamento da consul-
ta de enfermagem, o que influi, significativamente,
na qualidade da assistência prestada ao cliente.
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