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RESUMO  

Introdução: Introdução: O aumento da pressão arterial sistêmica repentina ou crise 

hipertensiva é caracterizado uma demanda grave, podendo ser sintomática ou assintomática. É 

uma demanda de diagnostico rápido que se não tratado imediatamente pode ocasionar 

consequências graves como sequelas ou até mesmo a morte do indivíduo. A atenção primária 

está disponível com portas abertas e deve estar preparada para o atendimento de qualquer 

paciente. Objetivo: conhecer os conceitos de hipertensão arterial sistêmica e identificar o papel 

do enfermeiro no cuidado à saúde desses pacientes. Método: Trata-se de uma revisão da 

bibliografia, onde os assuntos foram pesquisados em um banco de dados (LILACS E SCIELO), 

como descritores utilizamos: hipertensão arterial, atenção primária e papel do profissional de 

enfermagem. Conclusão: Na maioria dos artigos retrata a falta de protocolos implantados nas 

instituições e as ferramentas de ações do profissional diante da situação. 

PALAVRA – CHAVE: Atenção Primária. Hipertensão arterial. Papel do Profissional de Enfermagem 

 

APPROACH OF THE PATIENT IN HYPERTENSIVE CRISIS IN CARE 

PRIMARY: A LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT   

Introduction: The sudden increase in systemic blood pressure or hypertensive crisis is 

characterized as a severe demand, which may be symptomatic or asymptomatic. It is a demand 

for rapid diagnosis that if not treated immediately can cause serious consequences such as 

sequelae or even the death of the individual. Primary care is available with open doors and must 

be prepared for the care of any patient.  Objectives: concepts of systemic arterial hypertension 

and identifying the role of nurses in health care for these patients. Method: a review of the 

bibliography, where the subjects were researched in a database (LILACS AND SCIELO), 

where the descriptors used were: arterial hypertension, primary care and the role of the nursing 

professional. Conclusion: the vast majority of articles portray the lack of protocols 

implemented in the institutions and the professional's action tools in the face of the situation.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial (HAS), mais 

conhecida como pressão alta, é considerada 

como uma doença crônica ou aguda 

denominada pelo aumento da pressão 

sanguínea nas artérias. Acontece quando os 

valores sistólico e diastólico são iguais ou 

ultrapassam os 140/90 mmHg, com isso o 

coração se esforça a mais do que o normal 

para que o sangue seja distribuído para todo 

o corpo, contribuindo para a ocorrência de 

AVC, Infarto agudo do miocárdio e 

insuficiência renal. (OMS, 2018). 

A atenção primária a saúde (APS) 

tem como objetivo o atendimento primário 

e o cuidado contínuo ao paciente, trazendo 

benefícios de promoção e prevenção à 

saúde de todos. Podemos detectar inúmeros 

fatores que fragilizam o trabalho eficaz 

prestado ao paciente em um quadro de 

urgência, muitas vezes, a equipe está 

despreparada e desequipada para dar 

suporte ao paciente com queixa de pico 

hipertensivo. O paciente hipertenso deve ter 

um atendimento eficaz desde o primeiro 

momento, para amenizar primeiramente os 

sintomas de urgência, e posteriormente, 

agendar consultas para investigar os fatores 

de risco que sucederam essa elevação da 

pressão, com investigação dos antecedentes 

pessoais e outros, e por fim, colocar em 

prática o protocolo  preconizados pelo 

Ministério da Saúde voltada ao paciente 

hipertenso (BRASIL, 2017). 

A atenção primária em saúde APS, 

se caracteriza por um conjunto individual 

ou em grupo, voltada a promover saúde, 

reduzir danos e a manutenção da saúde com 

o objetivo de desenvolver uma estratégia 

integral a saúde da população. (BRASIL, 

2017).  

No Brasil, a Atenção Primária é 

caracterizada pela descentralização, 

envolvendo as pessoas mais próximas de 

sua territorialização. Temos a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), que oferece 

serviços de diversas categorias profissionais 

às comunidades por meio das  

USFs, podendo ser citadas: 

consultas médicas e de enfermagem, grupos 

preventivos, dispensação de medicações, 

aplicações de vacinas e outros 

procedimentos também são 

disponibilizados aos usuários (BRASIL, 

2017). 

Trata-se da porta principal de 

entrada do Sistema Único de Saúde se 

interligando com toda a Rede do SUS, 

utilizando os princípios da universalidade, 

integralidade, da humanização e da 

equidade. (BRASIL, 2018). 

A crise hipertensiva ocorre, quando 

existe o aumento repentino da pressão 

arterial em uma pessoa, é um quadro grave, 

que se não controlado, pode provocar danos 

severos ao nosso organismo em pouco 

tempo, definida como Pressão Arterial ≥180 

x 120 mmHg (OMS, 2018). 

O indivíduo que adentra a um 

serviço com um pico hipertensivo pode ser, 

um paciente crônico portador de HAS, ou 

apenas uma pessoa que momentaneamente 

teve uma elevação da sua pressão por 

fatores diversos. No processo de trabalho é 

vivenciada uma grande demanda de pessoas 

hipertensas descompensada, sendo 

envolvidos inúmeros aspectos de falta de 

medicação e de suporte técnico da equipe 

que cuida desse paciente. 
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Atualmente existe uma Carteira de 

Serviço da Atenção Primária à Saúde 

(Casaps) que se dispõe, para ajudar os 

profissionais de saúde nos conhecimentos 

teóricos e levar à toda população iniciativas 

como programas que visam a garantia da 

promoção a saúde desse indivíduo 

(BRASIL, 2017). 

É importante o papel do enfermeiro 

na APS, que de acordo com a Lei do 

Exercício Profissional, de 1996, ele assume 

diferentes modelos assistenciais e 

gerenciais. Algumas delas incluem 

planejamento, execução e avaliação dos 

serviços, consultas e solicitação de exames 

e um deles é o acompanhamento do paciente 

hipertenso (COREN, 2016).  

As urgências hipertensivas são 

muito comuns em todos os serviços de 

saúde desde a atenção primária até a alta 

complexidade. Diante desse fato, é de 

extrema importância que profissionais de 

saúde saibam identificar e abordar de 

maneira segura o paciente. Portanto, é 

essencial que os profissionais envolvidos se 

atualizem nesse tema, e busquem a maneira 

mais eficaz e resolutiva, desde o 

acolhimento até mesmo no pós-cuidado 

prestado.  

No Brasil, estima-se que 35% da 

população apresentam a morbidade, porém 

a metade desconhece, dos que sabem do 

diagnóstico, 50% fazem uso de medicação. 

Um estudo publicado na The Lancet - SBC 

(2017) mostra que o número de hipertensos 

no mundo duplicou nos últimos 40 anos. 

Segundo o MS, 2017, estima-se que 

entre quatro brasileiros um é hipertenso, 

isso possibilita o alerta de ocorrência da 

crise hipertensiva (CH). Nesse cenário, a 

identificação desses pacientes é crucial para 

o encaminhamento e o tratamento mais 

adequados. (BRASIL, 2014) 

Desta forma subitem que o estudo 

poderá agregar conhecimentos aos 

profissionais de enfermagem, podendo 

solucionar ou amenizar agravos ao paciente 

com pico hipertensivo, de forma que o 

profissional atualizado, crítico e reflexivo 

saberá lidar melhor com o ocorrido e ser 

multiplicador de informações.  

Diante do exposto das dificuldades 

do cuidado ao paciente com crise 

hipertensiva, diferenciando e se atentando a 

sua urgência ficam os questionamentos 

dessa pesquisa: Como deve ser a abordagem 

desses pacientes que adentram a uma 

unidade de saúde com crise hipertensiva e 

se há protocolos de medicações para tratar 

uma crise sem que o paciente tenha que se 

locomover a atenção secundária. 

Tratar desse tema é relevante, pois 

podem ser aplicados a todos os serviços 

prestados, por se tratar de uma patologia 

comum. Enfatiza-se, que o usuário será 

atendido mais rápido e com maior eficácia, 

minimizando futuros agravos decorrentes 

da elevação da HAS.   

Com o objetivo principal identificar 

o papel do enfermeiro no cuidado à saúde 

de pacientes com crises hipertensivas na 

atenção primária. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O V Joint National Committee on 

Detection, Evaluation and Treatment of 

High Blood Pressure, denominaram 

urgências e emergências hipertensivas, para 

uma classificação operacional das crises 

hipertensivas, em 1993. Atualmente, 

existem vários termos para a mesma 

manifestação clínica: crise hipertensiva, 

urgências hipertensivas e emergências 

hipertensvias  (SBC, 2010).  

Sendo assim, podemos considerar 

que nas urgências hipertensivas há elevação 

pressórica acentuada sem lesão em órgãos 

alvo de forma aguda e progressiva, e que 

nas emergências hipertensivas há elevação 

pressórica acentuada com lesão em órgãos-

alvo de forma aguda e progressiva. 

(SOUZA; JUNIOR, 2014). 

Os profissionais de saúde têm que 

ficar atentos na forma de conduzir os 

tratamentos durante a urgência 
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hipertensiva, pois, vários pacientes que 

adentram nos serviços de saúde que 

apresentam sintomas como dor de cabeça, 

dispneia e estresse psicológico, síndrome de 

pânicos associados a PA elevada, não 

devem ser classificados como urgência ou 

emergência, sendo consideradas como 

pseudocrise hipertensiva (SOUZA; 

JUNIOR, 2014). 

Em um estudo realizado por 

Framingham (2017), uma das ações que 

podem ser realizadas para diminuir as 

emergências hipertensivas, é o 

monitoramento correto da hipertensão, o 

que infelizmente a população não realiza.  

A elevação da PA pode ser 

sintomática ou assintomática, na 

sintomatologia o paciente pode apresentar 

enjoo, cefaleia, dor na nuca, sonolência, 

epistaxe, dispneia e taquicardia. (Caderno 

de atenção básica, 2018). 

Nas crises hipertensivas é 

imprescindível verificar todos os sinais 

vitais, além disso, deve-se pesquisar dor 

precordial, taquicardia, dispneia, sopro 

carotídeo, pulsos periféricos. Exploração 

abdominal básica: detecção de massas 

pulsáteis, sopros abdominais e de pulsos 

femorais. Sistema nervoso central: cefaleia, 

tontura, alterações visuais e da fala, 

rebaixamento de consciência, agitação ou 

apatia, confusão mental, déficit neurológico 

focal, convulsões e coma (YUGAR-

TOLEDO et al., 2014).  

Durante a consulta de enfermagem é 

importante também trabalhar o processo 

educativo, de modo à empoderar o 

indivíduo em relação aos cuidados 

necessários para a qualidade de sua saúde. 

Na prática, representa um estímulo à adesão 

às ações na Atenção Básica e tem sido 

fundamental no acompanhamento ao 

portador de HAS e pacientes não portadores 

da doença. O enfermeiro deve abordar o 

paciente que adentra ao serviço de saúde 

realizando passo a passo a anamnese. 

Existem fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis. Os não 

modificáveis podem ser exemplificados 

como o fator hereditário, é herdada dos pais 

em 90% dos casos, outro fator é quanto a 

raça, que pode ser mais predominante a 

idade. Já os modificáveis podem ser: fumo, 

dislipidemia, uso de bebidas alcoólicas, 

estresse, excesso de consumo de sal, 

obesidade, e o sedentarismo (SBC, 2018). 

A consulta de enfermagem pode ser 

definida como uma atividade diretamente 

prestada ao paciente, por meio da qual são 

identificados problemas de saúde-doença e 

prescritas e implementadas medidas de 

enfermagem que contribuem à promoção, 

proteção, recuperação e/ou reabilitação do 

paciente. Apresenta-se como direcionadora 

das ações de enfermagem dispensadas ao 

cliente, estando fundamentada na 

necessidade de cientificidade das ações 

desenvolvidas (BRANCO, et al, 2013).  

Segundo Codogno (2011) relata que 

a consulta de enfermagem é essencial na 

assistência, pois estabelece interações 

terapêuticas do usuário com o profissional 

de saúde, o que possibilita reconhecer as 

condições de sua vida, que facilitará o 

cuidado integral, além de desenvolver a 

independência, autonomia e a qualidade de 

vida dos indivíduos. 

A consulta de enfermagem na ESF 

tem sido um dos recursos utilizados com o 

intuito de atuar de forma direta e 

independente, documentando sua prática e 

tomando decisões acerca da assistência a ser 

prestada ao usuário. (CODOGNO, 2011) 

A CE é um instrumento essencial 

para o controle de problemas agudos e ou 

crônicos na Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). O enfermeiro desenvolve 

importante papel no acompanhamento 

desses pacientes. 

O profissional enfermeiro deve 

realizar na consulta ao hipertenso à aferição 

da pressão arterial, verificação 

antropométrica, circunferência da cintura e 

quadril e cálculo do índice de massa 

corporal; investigar sobre fatores de risco e 

hábitos de vida; orientar sobre a doença, uso 
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regular de medicamentos prescritos e sobre 

hábitos de vida saudáveis (BRANCO, et al; 

2013). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Através desse trabalho, o tema pôde 

ser aprofundado e foram observadas 

ferramentas que os profissionais 

enfermeiros podem utilizar no dia a dia, 

diante de crises hipertensivas em uma 

unidade de saúde. É viável notar que o 

profissional de enfermagem deve ter um 

olhar amplo, clínico e rápido para 

diagnosticar um paciente nessa situação, 

acolhendo de forma eficaz.  

Enfatizado que os profissionais 

devem acompanhar o paciente após a crise, 

visando à prevenção de novas ou futuras 

queixas, gerando atendimentos frequentes, 

como controle pressórico diário, coleta de 

exames frequentes, grupos de apoio tais 

como nutricional e exercícios físicos. A 

consulta de enfermagem é essencial para se 

fazer a educação em saúde com o paciente 

hipertenso, enfatizando todas as maneiras 

naturais para o controle da PAS, sendo 

assim ele passará a ter uma qualidade de 

vida melhor. 
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Apêndice A 

Resultados da pesquisa sobre abordagem do paciente em crise hipertensiva na atenção 

primária obtidos nas bases de dados SciELO, MEDLINE e LILACS. 

 
Título do Artigo Autores Objetivos Metodologias  Resultados e Conclusões 

1- Consulta de 

Enfermagem ao 

Paciente com 

Hipertensão na 

Estratégia de Saúde 

da Família. 

 

(E1) 

 

Cristiane Santiago 

Natário Branco, 

Raquel Silveira 

Mendes, Sherida 

Karanini Paz de 

Oliveira, Ysabely 

de Aguiar Pontes 

Pamplona 

Identificar os 

aspectos 

contemplados na 

consulta de 

enfermagem de 

pacientes 

hipertensos 

acompanhados na 

Estratégia Saúde 

da Família 

Trata-se de um 

estudo, descritivo 

desenvolvido em uma 

Unidade Básica de 

Saúde localizada no 

Município de 

Maracanaú 

Nesse estudo, percebeu-se 

como é importante a 

consulta de enfermagem, 

pois o enfermeiro orienta 

quanto à adesão a dieta 

hipossódica, atividade 

física regular, abandono do 

tabagismo e a ingestão de 

bebida alcoólica. 
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2-  Consulta de 

enfermagem e 

hipertensão arterial 

na Estratégia Saúde 

da Família: proposta 

de instrumento. 

 

(E2) 

Larissa Codogno, 

Vanessa 

Pellegrino 

Toledo, Érika 

Christiane 

Marocco Duran. 

Elaborar um 

 Instrumento  para 

consultas de 

enfermagem aos 

portadores  

de  hipertensão 

arterial atendidos 

na estratégia 

Saúde da Família. 

O Estudo trata-se de 

um relato de 

experiência, para 

Subsidiar  a 

elaboração do 

instrumento para 

consulta de 

enfermagem.  

Foram abordados: 

dados de 

identificação, 

anamnese, exame 

físico, diagnóstico, 

resultados esperados,  

Prescrição e  evolução  

de  enfermagem. 

Sendo fundamental que o 

enfermeiro reconheça os 

fatores de risco, para que 

possa estabelecer um plano 

de cuidados condizente 

com a realidade vivenciada 

junto ao paciente. Desta 

forma, o instrumento  para 

a Consulta de Enfermagem  

também favorece uma 

relação de confiança entre  

ambos,  e  pode  auxiliar  no  

alcance  de  

comportamentos mais 

saudáveis. 

3-  Consulta de 

enfermagem na 

percepção dos 

portadores de 

hipertensão atendidos 

na estratégia saúde da 

família. 

(E3) 

 

 

 

Anthonia 

Katilianna Maciel 

de CarvalhoI; Rita 

Neuma Dantas 

Cavalcante de 

AbreuII; Thereza 

Maria Magalhães 

MoreiraIII; Maria 

Albertina Rocha 

DiógenesIV; 

Adelaide Amorim 

Cavalcante de 

AbreuV; Ana 

Célia Caetano de 

SouzaVI; Célida 

Juliana de 

Oliveira 

Analisar a 

percepção dos 

pacientes com 

HAS. 

 

Pesquisa descritiva, 

qualitativa, realizada 

em uma USF. 

Mesmo que o enfermeiro 

pode realizar seguimento 

medicamentoso, essa não 

deve ser a conduta 

principal. 
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4- Consulta de 

enfermagem ao 

cliente hipertenso na 

estratégia saúde da 

família. 

 

(E4) 

Sousa, Antônia 

Sylca de Jesus; 

Marques, Marilia 

Braga; Moreira, 

Thereza Maria 

Magalhães; 

Araújo, Ana 

Danúsia Izidório 

Rodrigues de; 

Silva, Ana Zaira 

da; Machado, Ana 

Larissa Gomes. 

Citar a rotina do 

profissional 

enfermeiro na 

USF, com o 

paciente 

hipertenso.  

Estudo descritivo e 

de corte transversal, 

realizado na ESF. 

Observou-se fragilidades 

na implementação do 

processo de enfermagem e 

a falta de educação 

permanente e continuada 

dos enfermeiros.  

5- Crise hipertensiva: 

eventos agudos na 

atenção básica (E5) 

 

 

 

Scalco, Diogo 

Luis  

Zanatta, Fernanda  

Scalco, Gabriel 

O papel do 

enfermeiro na 

USF voltada ao 

paciente 

hipertenso. 

Descrever as 

ferramentas que o 

enfermeiro pode 

utilizar na crise 

hipertensiva. 

 A HAS pode ser 

prevenida se detectada 

precocemente. 

 


