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RESUMO 

Trata-se de um estudo que aborda a assistência do enfermeiro ao paciente idoso hipertenso 

que tem como objeto o papel do Enfermeiro na assistência ao paciente idoso hipertenso e 

como objetivo analisar o papel do enfermeiro na assistência ao paciente idoso hipertenso. A 

metodologia é do tipo Bibliográfica com abordagem qualitativa. As bases de dados utilizadas 

foram: LILACS, BDEnf e SciELO. Para pesquisa foram utilizadas as palavras-chave: 

hipertensão, enfermagem e idoso. Para seleção do material foram utilizados critérios de 

inclusão e exclusão. O quantitativo de materiais encontrados nas bases de dados foram 425, 

porém selecionados para análise foram 15. A análise dos dados se deu a partir das categorias: 

a hipertensão arterial: cuidados essenciais; o paciente idoso com hipertensão arterial; a 

atuação do enfermeiro na assistência ao paciente idoso hipertenso. Conclui-se que se deve 

refletir acerca das práticas de cuidado de enfermagem à clientela hipertensa, no sentido de 

contribuir para o seu controle e qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. 

 

Palavras-chave: hipertensão, enfermagem e idoso. 
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NURSE´S ASSISTANCE TO THE AGED PATIENT WITH HYPERTENSION 

 

ABSTRACT 

It is a study that centered on the nurse’s assistance to the aged patient with hypertension that 

has as object the Nurse’s role in the assistance to the aged patient with hypertension and as 

objective to analyze the nurse’s role in the assistance to the aged patient with hypertension. 

The methodology is of the Bibliographical type with qualitative approach. The databases used 

were: LILACS, BDENF e SciELO. For research there were used the key words: hypertension, 

nursing and aged. For the material selection there were utilized inclusion and exclusion 

criteria. The quantitative of materials found in the databases were 425, but for analysis 15 

were selected. The data analysis occurred from the categories: the arterial hypertension: 

essential care; the aged patient with arterial hypertension; the nurse´ s actuation to the aged 

patient with hypertension. It was concluded that it should think about the nursing care 

practices to the clientele with hypertension, to contribute to its control and the patients and 

theirs families’ life quality. 

 

Keywords:hypertension, nursing and aged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA DEL ENFERMERO AL PACIENTE ANCIANO HIPERTENSO  

 

RESUMEN 

Se trata de un estudio que aborda la asistencia del enfermero al paciente anciano hipertenso 

que ten como objeto el papel del Enfermero en la asistencia al paciente anciano hipertenso y 

como objetivo analizar el papel del enfermero en la asistencia al paciente anciano hipertenso. 

La metodología es del tipo Bibliográfica con abordaje cualitativa. Las bases de datos 

utilizadas fueron: LILACS, BDEnf, SciELO. Para pesquisa fueron utilizadas las palabras 

clave: hipertensión, enfermería y anciano. Para selección del material fueron utilizados 

criterios de inclusión y exclusión. El cuantitativo de materiales encontrado en las bases de 

datos fueron 425, sin embargo seleccionados para análisis fueron 15. El análisis de los datos 

ocurrió a partir de las categorías: la hipertensión arterial: cuidados esenciales; el paciente 

anciano con hipertensión arterial; la actuación del enfermero en la asistencia al paciente 

anciano hipertenso. Se ha concluido que se debe reflejar acerca de las prácticas de cuidado de 

enfermería a la clientela hipertensa, en sentido de contribuir para el su control calidad de vida 

de los pacientes y de sus familiares. 

 

Palabras clave: hipertensión, enfermería y anciano. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, pesquisas vêm mostrando o aumento da prevalência da hipertensão 

arterial em idosos, representando grande desafio para o sucesso do seu tratamento, na qual 

devemos destacar características bio-sociais e, conhecimento sobre a doença e tratamento e a 

assistência de enfermagem estruturada no cuidado holístico e contínuo (PIERIN et al., 2001). 

Ao se analisar, percebe-se que “a hipertensão arterial é uma doença altamente 

prevalente, acometendo cerca de 15% à 20% a população adulta podendo atingir índices mais 

elevados, de até 50%, nas pessoas idosas” (PIERIN et al., 2001, p.15). 

Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua declaração “Saúde para 

todos no ano 2000”, bem como o Conselho da Europa em sua Recomendação17/67, definem: 

Um sistema de qualidade como um conjunto integrado de atividades planejadas, 

baseado na definição de metas explicita e na avaliação do desempenho, abrangendo 

todos os níveis de cuidados, tendo como objetivo a melhoria continua da qualidade 

dos cuidados (BRASIL, 2006 apud MURTA, 2008, p.98). 

 

A decisão relativa à abordagem da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) não deve ser 

baseada apenas nos níveis de pressão arterial, mas também na presença de outros fatores de 

risco e doenças concomitantes, tais como diabetes, lesão em órgãos-alvo, doença renal e 

cardiovascular. “Deve-se também considerar os aspectos familiares e socioeconômicos” 

(BRASIL, 2001, p.21). 

Com isso, deve-se sempre realizar uma abordagem ampla e meticulosa ao histórico e 

condição atual do paciente hipertenso idoso, na qual se caracteriza em um movimento no 

sentido da concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no dia a dia dos 

serviços e da Política Nacional de Humanização (PNH), na qual o Ministério da Saúde propõe 

estimular esse movimento, incentivando a valorização de todos os atores e sujeitos que 

participam na produção da saúde (BRASIL, 2006). 

É importante ressaltar que, é de grande relevância o direcionamento quanto a 

implementação do cuidado holístico na área técnica de Saúde do Idoso, que reafirma a 

necessidade de mudanças na linha de cuidados e da atenção a essa população, através do 

atendimento, bem como do fomento de inovações, através da disseminação de conhecimentos 

específicos para gestores e profissionais de saúde que atuam na rede, buscando parcerias e 

divulgando a ideia do Envelhecimento Ativo (BRASIL, 2010). 

Desta forma delimitou-se como objeto desse estudo: O papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente idoso hipertenso. E como objetivo: analisar o papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente idoso hipertenso. 



Através deste estudo, surgiu o seguinte questionamento: qual é o papel do enfermeiro 

na assistência ao paciente idoso hipertenso? 

O trabalho a seguir visa contribuir ao profissional de enfermagem conhecimento e 

sensibilização quanto a reestruturação de conceitos referente ao cuidado na assistência e 

venha fornecer um atendimento de excelência  junto aos pacientes idosos. 

Para o acadêmico, visa contribuir para que ao concluir a sua graduação exerça a 

profissão com dedicação, respeitando a dignidade e os direitos de seus pacientes, exercendo a 

enfermagem com consciência e dedicação. 

Para a sociedade é de grande importância desenvolver uma nova visão quanto a 

importância da interação do paciente versus enfermeiro no processo de prevenção e promoção 

a saúde. 

Assim, o que motivou a dupla para o desenvolvimento desta pesquisa foi direcionar o 

enfermeiro quanto a postura em relação a análise do problema e abrangência do cuidado 

prestado e a aplicabilidade da educação em saúde associado ao cuidado holístico na 

assistência de enfermagem ao idoso hipertenso. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Hipertensão arterial sistêmica 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) por sua vez, é uma doença crônica de grande 

prevalência na população brasileira, gerando um elevado custo econômico e social, 

principalmente em decorrência das suas complicações por consequência de outras patologias 

associadas (CORRÊA et al., 2006). 

Os custos provenientes da doença crônica, citados acima, em contra partida alertam ao 

poder público quanto ao direcionamento do problema, a população quanto a necessidade de 

melhorias na qualidade de vida e o profissional de saúde quanto a importância da prevenção 

da doença.  

Com isso, mais de 90% dos hipertensos têm a chamada hipertensão arterial essencial, 

no qual não há uma causa ou uma doença específica que os tenha tornado hipertensos. 

Somente uma minoria dos indivíduos hipertensos tem o que se chama de hipertensão 

secundária, onde há uma doença primária que causou a elevação da pressão arterial (HELITO; 

KAUFFMAN, 2007). 



Por ter na maioria dos casos a causa do surgimento velada, a alternativa para tentativa 

de redução do número de casos da doença é a recomendação da manutenção da qualidade de 

vida e adoção de hábitos saudáveis. 

Na hipertensão secundária temos as seguintes causas: insuficiência renal crônica, 

doenças nas artérias renais e doença da glândula supra renal. A hipertensão arterial também 

pode ser causada por medicamentos, como anticoncepcionais e anti-inflamatórios (HELITO; 

KAUFFMAN, 2007). 

Nos indivíduos com hipertensão arterial primária, “há alguns fatores como obesidade, 

sedentarismo, fumo e álcool em excesso, que podem agravar os níveis pressóricos e que 

devem ser evitados” (HELITO; KAUFFMAN 2007, p.463).   

Quando diagnosticadas precocemente, “essas doenças são bastante sensíveis, 

oferecendo múltiplas chances de evitar complicações; quando não, retardam a progressão das 

já existentes e as perdas delas resultantes” (BRASIL, 2001, p.20). 

Quando a doença se manifesta na terceira idade o risco de complicações é maior, logo 

a assistência de enfermagem ao paciente idoso deva ser mais ampla e minuciosa. 

Portanto, a mudança do estilo de vida é de grande importância e deve ser aplicável a 

todos os pacientes que se propõe a diminuição do risco cardiovascular, incluindo os 

normotensos, abrangendo toda população, com atenção em especial aos idosos (MANO, 

2009). 

 

2.2. O paciente idoso 

 

A população brasileira está envelhecendo, um reflexo, dentre outros fatores, do 

aumento da expectativa de vida devido aos avanços que o sistema de saúde vem 

conquistando. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

com 60 anos ou mais no País corresponde a 8,6% da população total (cerca de 14 milhões, 

dados do Censo de 2000). Projeções demográficas indicam que este número poderá 

ultrapassar nos próximos 25 anos, a marca dos 30 milhões (IBGE, 2000 apud BRASIL, 2009). 

Assim, “as repercussões sociais desse processo assumem importante magnitude na 

medida em que o envelhecimento populacional propicia alterações na incidência e prevalência 

de doenças” (VIANNA; BARBOSA, 2010, p.15). 

Por isso, a atenção integral à saúde do idoso é assegurada por intermédio do SUS, que 

lhe garante o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e 



serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos (BRASIL, 2009). 

Portanto, com o a otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, 

envolvendo políticas públicas que promovam modos de viver mais saudáveis e seguros em 

todas as etapas da vida, favorecendo a prática de atividades físicas no cotidiano e no lazer, a 

prevenção de violência familiar e urbana, o acesso à alimentos saudáveis e à redução do 

consumo de tabaco, entre outros. Tais medidas contribuirão para o alcance de um 

envelhecimento que signifique também um ganho substancial em qualidade de vida e saúde 

(BRASIL, 2007). 

 

2.3. A assistência de enfermagem 

 

A qualidade na assistência à saúde é definida por diversos autores como aspecto de 

fundamental importância para todos. Está intimamente relacionada ao desenvolvimento 

profissional e, consequentemente, à melhoria dos cuidados prestados à saúde das populações 

(MURTA, 2008). 

É dever dos profissionais da saúde “prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, 

promover, enfim, produzir saúde”. Esses são os desafios que enfrentaremos ao lidar em defesa 

da vida, garantida pelo direito à saúde (BRASIL, 2004, p.7). 

Para atingir esse objetivo, assume especial relevância o diálogo positivo e construtivo 

entre todos os autores envolvidos na qualidade dos cuidados (usuários, prestadores, gestores e 

políticos), de modo a garantir a coesão nas atividades, promovendo cooperação e respeito 

mútuos. A melhoria contínua da qualidade na saúde é essencialmente um processo de 

mudanças, para os órgãos formadores desses profissionais, para os usuários e para os 

governantes (MURTA, 2008). 

Ao analisar esse processo de mudanças deve-se entender que a qualidade na saúde não 

deve ser vista somente como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e 

instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo um eixo articulado das 

práticas em saúde e principalmente contagiar por atitudes e ações integradas a rede do SUS, 

incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários (BRASIL, 2004). 

A qualidade deste processo associada às atitudes dos profissionais de saúde vai além 

de um simples procedimento, é o ato de cuidar. Para Paterson e Zderad desenvolver a teoria 

da enfermagem humanística surgia ideias principais como enfermeiros e pacientes interagindo 



e como pode ser desenvolvido um conceito para o cuidar em enfermagem (FENILI, 2001 

apud SILVA; BORGES, 2008). 

Diante disso, o resultado baseia-se na prática da junção da enfermagem com a 

assistência à saúde e através dessa junção entre enfermeiros e pacientes que se torna 

humanizado a arte de cuidar (SILVA; BORGES, 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa trata-se de um estudo do tipo bibliográfico, na qual proporcionou 

levantamento e análise do que já foi produzido, obtido através de livros e artigos científicos 

provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais (RUIZ, 1992). 

Neste estudo foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa que busca preocupar-

se menos com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão 

seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma 

representação (MINAYO, 2007). 

O levantamento bibliográfico foi realizado através das bases de dados eletrônicas: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDEnf) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), por meio das palavras-

chave: “hipertensão”, “enfermagem” e “idoso”, onde foram encontrados 425 artigos. Na 

busca utilizou-se as palavras-chave associadas “hipertensão”, “enfermagem”, “idoso” na Base 

de Dados de Enfermagem (BDEnf), porém na Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), quando as três 

foram associadas, o quantitativo de artigos disponíveis era igual a 0 (zero), por isso, optou-se 

por utilizar somente as palavras-chave: “hipertensão” e “enfermagem” nessas bases. 

A pesquisa das referências foi realizada adotando o seguinte critério de inclusão: 

publicações em periódicos nacionais, indexados nas bases de dados, nos últimos dez anos 

(2002 a 2012); área de conhecimento da enfermagem; que tivessem relação com a temática; 

no idioma português.  

Os critérios de exclusão foram: artigos que não tinham relação com a temática, que se 

repetiram em outras bases de dados, que não fossem do conhecimento da área de 

enfermagem, e nos idiomas que não fosse o português. 

 

 

 



Tabela 01: Distribuição dos artigos por base de dados utilizando as palavras-chave associadas 

BASE DE DADOS ENCONTRADOS EXCLUIDOS SELECIONADOS 

SciELO 17 13 04 

LILACS 358 347 11 

BDEnf 50 50 00 

TOTAL 425 410 15 

 

 Os artigos foram selecionados a partir da leitura dos títulos e resumos das obras. Após 

essa seleção foi realizada uma análise descritiva do material separando conteúdo em 

categorias. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1. A hipertensão arterial: cuidados essenciais 

 

Analisando os 15 artigos selecionados, percebeu-se que 03 artigos abordam aspectos 

quanto aos cuidados essenciais na hipertensão arterial. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença altamente prevalente, embora 

seja de origem multifatorial, considera-se que seja resultante do estilo de vida acarretando 

diversas enfermidades secundárias, tais como: doenças cerebrovasculares e complicações 

renais, que podem levar à incapacidade e à morbidade (TEIXEIRA et al, 2006). 

É de grande relevância citar que o objetivo do cuidado do paciente com HAS é evitar 

as complicações e até mesmo a morte, através do controle da pressão arterial e mudando seu 

estilo de vida através das atividades de educação em saúde em especial aos pacientes idosos e 

em geral nas classes mais baixas onde a incidência é maior por conta do grau de instrução da 

população. (TEIXEIRA et al, 2006). 

Porém segundo Santoset al(2005) existem outros fatores que também salientam a 

problemática na adesão ao tratamento da HAS como: hábitos culturais, desconhecimento 

sobre a doença, contexto familiar, idade, os custos e efeitos colaterais do tratamento, políticas 

de saúde como acesso, distância, tempo de espera e atendimento na instituição contribuem 

para o agravamento da doença. 

Por conseguinte a educação em saúde ao cliente com HAS é essencial para a 

promoção, manutenção e restauração da saúde. Segundo Cesarino et al (2004) a educação em 

saúde está relacionada entre o autocuidado e o desempenho da equipe multidisciplinar na 



promoção da saúde do indivíduo na qual neste contexto, se constitui responsável pelo seu 

próprio cuidado, porém necessita de apoio, estímulo e motivação. 

 As citações acima explicitam as problemáticas que envolvem doença e paciente em 

diversos contextos.A prevalência da HAS remete o grande índice de pessoas acometidas, a 

partir deste fato se estabelece a assistência coletiva, voltada para sociedade e não mais 

especificamente para o individuo. 

Em prol da sensibilização e direcionamento da população a educação em saúde torna-

se imprescindível para promoção do autocuidado e como suporte motivacional. Entender a 

HAS, aceitá-la e adquirir autonomia e responsabilidade de controla-la é o que a educação em 

saúde objetiva desenvolver em no paciente.  

 

4.2. O paciente idoso com hipertensão arterial 

 

Analisando os 15 artigos selecionados, percebeu-se que 03 artigos abordam aspectos 

ao paciente idoso com hipertensão arterial. 

O envelhecimento da população decorrente da interação dinâmica das taxas de 

mortalidade e fecundidade, a prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem 

evidenciado a necessidade de pesquisas quanto a reorganização da atenção a saúde da 

população idosa (TAVARES et al, 2011). 

Por consequência disso, o comportamento da população diante da realidade enfrentada 

ao diagnóstico, tratamento e aos cuidados na prevenção da HAS tem sido alvo de atenção 

cada vez mais criteriosa em diversos países (COSTA et al, 2009). 

Ao avaliar essa problemática, observa-se que o idoso com uma doença crônica como a 

HAS encontra, com frequência, obstáculos na adaptação pelo longo tempo de tratamento e 

mudanças nos hábitos pessoais e familiares que por consequência, poderá gerar conflitos 

pessoais e familiares dificultando o tratamento (OLIVEIRAet al, 2002). 

Por essa razão é de grande importância “avaliar ao processo adaptativo de um idoso 

com hipertensão arterial, identificar diagnósticos de enfermagem e implementar ações de 

enfermagem” (OLIVEIRA et al, 2002, p. 01). 

A educação em saúde deve ser abrangente a toda sociedade, pois respalda os direitos 

do cidadão ao conhecimento e informação, e consequentemente gera maiores possibilidades 

em relação à doença, de prevenção controle ou cura.  

No que se refere à HAS, é importante ressalta em especial um grupo, a terceira idade, 

além desta ser a classe mais afetada pela patologia e também que possui maior dificuldade em 



anuir novos hábitos e reformular o estilo de vida, essa negativa do idoso é decorrente de 

longos anos situado em um determinado padrão. 

Fornecer ao idoso auxílio multidisciplinar no âmbito da saúde significa apoiar e 

encorajar para uma nova fase. A mudança brusca na rotina se não orientada e assistida por 

uma equipe de saúde, pode acarretar diversos danos físicos e psicológicos. Cabe, então,ao 

enfermeiro atuar ativamente em todo processo de adaptação do portador de HAS a nova 

rotina. 

 

4.3. A atuação do enfermeiro na assistência ao paciente idoso hipertenso 

  

 Dos 15 artigos selecionados para análise, percebe-se que 09 artigos abordam aspectos 

da assistência do enfermeiro ao paciente idoso hipertenso. 

O enfermeiro tem por competência profissional, fazendo parte da equipe 

multidisciplinar de saúde e liderando a equipe de enfermagem, identificar e desenvolver 

intervenções seguras e eficazes com relação à promoção à saúde com finalidade de melhorar a 

qualidade das ações de enfermagem em todos os níveis assistenciais da saúde (GUEDES et al, 

2011). 

Embora existam publicações quanto aos cuidados de enfermagem ao paciente com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), a identificação, o desenvolvimento e a implementação 

de estratégias de promoção da saúde voltadas a esta população são insuficientes (GUEDES et 

al, 2011). 

Portanto é necessário que a enfermeiro redirecione o cuidado, especialmente, com 

grupos, desarticulando planejamentos verticalizados, educação em saúde de caráter 

normativo, pouco efetivo e de pequeno impacto social utilizando estratégias que possam 

intensificar o cuidado de enfermagem aos idosos com HAS (VITOR et al, 2012; FELIPE; 

ABREU; MOREIRA, 2003). 

O idoso com HAS deve ser estimulado a descrever sua percepção quanto à doença “já 

que percepção do individuo sobre a doença influencia diretamente ou não na manutenção do 

regime terapêutico” (PINOTTI; MONTOVANNI; GIACOMOZZI, 2008, p. 527). 

Fatores assintomatológicos, lentidão no desenvolvimento da doença e caráter crônico 

fazem com que individuo com HAS só perceba sua gravidade mediante surgimento das 

primeiras complicações, somente a partir dai e percebida a necessidade de mudança nos 

hábitos cotidianos (SILVA; MOURA, 2011). 



Alguns hábitos rotineiros a serem modificados pelo paciente com HAS são “redução 

do peso corporal e ingestão de sal, diminuição do consumo de álcool, além da pratica regular 

de exercício físico e não utilização de drogas” (OLIVEIRA et al, 2007 p.03). 

Concomitante a perspectivas de vida da população surgem novas diretrizes no padrão 

de morbimortalidade, dando ênfase ao dimensionamento de doenças crônicas, mediante este 

cenário torna- se necessária a amplitude da educação em saúde a toda a sociedade, visando 

principalmente a prevenção (TAVARES et al, 2011; FAVA et al, 2010). 

 No seguimento epidemiológico da HAS, direcionam pesquisas sob distintas vertentes 

objetivando promover a prática profissional que, através de reestruturação, acarretará na 

prevenção do controle do estilo de vida (MOURA et al, 2011). 

No que diz respeito a HAS, neste contexto especificamente voltado ao acometimento 

da terceira idade são fatores de suporte ao paciente: interesse, da parte do enfermeiro, pela 

percepção do paciente, orientação dos costumes cotidianos, conceitos e perspectivas que 

envolvem a doença e o controle, acompanhado pelo profissional de saúde. Essas são algumas 

das medidas fundamentais para atenuação dos males advindos da hipertensão arterial, e válido 

ainda ressaltar que a informação e o controle da própria doença proporcionam ao idoso 

autonomia, característica que apesar de destituída da senilidade pela sociedade possibilita a 

essa classe a manutenção da autoconfiança e consequentemente a sensação de bem estar. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mediante o objetivo proposto, referente ao papel do enfermeiro na prestação de 

assistência ao paciente idoso hipertenso conclui-se que é função deste profissional integrar 

planejamento e ação. 

O estudo visou o direcionamento do profissional graduado quanto à aplicação do 

cuidado holístico na assistência de enfermagem, possibilitando o mesmo mais autonomia e 

propriedade no exercício da função, visto a capacidade de abrangência disposta por um 

cuidado mais amplo e minucioso. 

O enfermeiro deve analisar a doença e todas as vertentes reais e potenciais referentes 

ao contexto histórico, social, econômico, cultural e genético do paciente integrando na 

assistência prestada com técnica e dedicação, ciência e percepção tornando viável a interação 

de seguimentos distintos que, quando associados de maneira correta potencializam as 

perspectivas do idoso tanto em relação ao controle da doença quanto a melhoria da qualidade 

de vida. 



Na avaliação dos artigos encontrados referentes a assistência do enfermeiro ao 

paciente idoso com HAS, foi utilizado o método de seleção por características especificidade, 

abrangendo a assistência do enfermeiro na esfera técnico cientifico e humanística. Tendo sido 

selecionados poucos artigos, mediante o numero total de material encontrado, porém 

completos, artigos estes suficientes para o embasamento da pesquisa. 

O estudo proporcionou informações que sugerem melhorias no campo assistencial ao 

enfermeiro, desenvolvimento de postura profissional do graduando, já no decorrer do curso, e 

ao público idoso o entendimento da doença (HAS) e a sensibilização quanto a necessidade da 

implementação de hábitos saudáveis no cotidiano. Ressalta-se também a importância de 

interação do idoso com HAS, familiares e enfermeiro, visando o entendimento da percepção 

do paciente e o estabelecimento do cuidado voltado à sua necessidade. 
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