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A Unidade Saúde da Família deve ser o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 

saúde, pois se caracteriza como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde. O enfermeiro tem na prática 

desenvolvida nas unidades básicas de saúde o desafio de programar o cuidado em 

enfermagem na construção de relações interpessoais de diálogo, escuta, humanização e 

respeito. Desta forma o processo de enfermagem é uma ferramenta que traz ao enfermeiro 

empoderamento, e oferecendo um atendimento de qualidade, respeitando a individualidade de 

cada paciente. Coletando na consulta de enfermagem a identificação de diagnósticos e 

facilitando na escolha de intervenções e avaliações dos resultados das mesmas, além da 

obtenção de dados, solidificando a possibilidade de basear as intervenções de enfermagem à 

clientela em evidência científica. É evidente que para o enfermeiro representa a autonomia 

profissional, liberdade decisória, respaldo legal e reconhecimento profissional pela qualidade 

do cuidado prestado. O objetivo do presente estudo é conhecer o processo de enfermagem 

desenvolvido nas unidades saúde da família de um município do recôncavo baiano, referente 

as consultas do programa HIPERDIA. Tendo como objetivos específicos: Especificar a 

existência da coleta de dados contemplando entrevista e exame físico; verificar se a coleta de 

dados leva à definição dos problemas de enfermagem; identificar existência da prescrição dos 

cuidados de enfermagem baseada nos problemas identificados; descrever como ocorre a 

implementação dos cuidados prescritos para o paciente; relatar como ocorre o registro da 

evolução do paciente. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa e 

descritiva. a coleta de dados será através de questionário do tipo semi-estruturados com 

enfermeiros de uma unidade de saúde básica e análise dos prontuários dos pacientes 

cadastrados no programa hiperdia de janeiro á maio de 2018, analisando pela técnica de 

Minayo que comtempla três fases: Pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados obtidos. O estudo torna-se relevante por demonstrar como vem sendo utilizada na 

Unidade Saúde da Família, o Processo de Enfermagem, sendo assim a preocupação por um 

atendimento sistematizado com um olhar humanizado e individualizado de cada paciente, 

formando ações informativas, educativas, receptivo e acolhedor, trazendo para população um 

atendimento rápido e efetivo, com olhar de cuidado e de acompanhamento. 
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