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RESUMO 

INTRODUÇÃO - Com o aumento da expectativa de vida, a proporção de idosos 
aumentou significativamente, levando a conseqüências na organização do sistema de saúde 
devido à alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Neste contexto, 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS) destaca-se por acometer mais de 60% da população 
idosa, levando a vulnerabilidade, dependência no controle da doença e complicações 
graves normalmente evidenciadas em indivíduos idosos. Dessa forma, a política de saúde 
do idoso, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), visa garantir a atenção integral à 
saúde da população idosa, priorizando o envelhecimento saudável e ativo. Entre as 
políticas públicas que priorizam a atenção ao idoso, o HIPERDIA é um sistema de 
cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, com foco na orientação e 
educação em saúde por meio de consultas periódicas para o monitoramento da pressão 
arterial, reuniões mensais para distribuição de medicamentos, além de visitas domiciliares 
freqüentes. A organização dos profissionais que atuam na baixa complexidade é essencial, 
a fim de implementar medidas resolutivas que incluam a participação da população idosa 
na realização de atividades que visam a promoção da saúde e a identificação do perfil 
epidemiológico desta população, com intuito de elaborar estratégias que vão ao encontro 
de suas necessidades vigentes. Neste contexto, o enfermeiro, como integrante da equipe de 
saúde, ao utilizar o Processo de Enfermagem juntamente com os Sistemas de Classificação 
de Enfermagem, aproxima-se da clientela, organiza a assistência e fundamenta o cuidado 
prestado, obtendo resultados visíveis após a implementação deste, expressando sensível 
evolução e visibilidade profissional. A North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) trata-se da classificação dos diagnósticos de enfermagem e a Nursing 
Interventions Classification (NIC) da classificação das intervenções de enfermagem. A 
utilização de ambas taxonomias possibilita a identificação de problemas bem como a 
seleção de intervenções pertinentes a cada indivíduo conforme os fatores relacionados e as 
características definidoras apresentadas, permitindo o julgamento clínico e cuidados de 
enfermagem que abrangem as expectativas que integram o SUS. OBJETIVOS - 
Identificar os diagnósticos de enfermagem fundamentados na NANDA e apresentar 
propostas de intervenções de enfermagem de acordo com a NIC, relevantes à população 
estudada. METODOLOGIA Pesquisa descritiva que envolveu 11 idosos cadastrados no 
programa HIPERDIA de uma unidade da ESF do município de Anápolis-GO. A coleta de 
dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2008 no domicílio dos sujeitos, após 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniEvangélica e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido pelos sujeitos. A entrevista constou-se de um 
instrumento de avaliação geral do indivíduo e seu conhecimento sobre a HAS. 
RESULTADOS Dos 13 diagnósticos da NANDA identificados, 06 apresentaram 
freqüência superior a 50%. Destacam-se: Comportamento de Busca de Saúde, Nutrição 
Desequilibrada: mais que as Necessidades Corporais, Risco de Queda, Estilo de Vida 
Sedentário, Conhecimento Deficiente e Percepção Sensorial Perturbada. Todos os 
diagnósticos, características definidoras e fatores relacionados, uma vez identificados 
consistiram em mapas para a identificação e posterior seleção das intervenções de 
enfermagem da NIC, das quais se destacam: Educação para a saúde, Melhora da 
Disposição para Aprender, Assistência na Automodificação e Modificação do 



Comportamento. CONCLUSÃO - Evidencia-se a importância da assistência na atenção 
básica a idosos hipertensos uma vez que apresentam deficiências no autocuidado 
domiciliar que podem levar ao agravamento das doenças crônicas existentes, incapacidades 
funcionais e consequente internação hospitalar. O enfermeiro deve buscar atuar na 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde conforme os princípios do SUS, 
com vistas à integralidade da assistência. A utilização da taxonomia NANDA e NIC 
possibilita a elaboração do planejamento de enfermagem, atendendo o indivíduo em sua 
totalidade e favorecendo a operacionalização da assistência com resolutividade. 
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