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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa surge a partir da experiência que tive enquanto bolsista, de um programa 

vinculado ao Ministério da Saúde chamado Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-SAÚDE), da equipe do Caramujo, um dos grupos no município de Niterói/RJ, 

que tem como base a integração ensino-serviço-comunidade, a interdisciplinaridade e a 

promoção à saúde. Abordamos aqui, o processo de construção de diagnósticos de enfermagem 

da comunidade do Caramujo/Niterói, tendo como base a CIPE (Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem),através da taxonomia das necessidades em saúde. Os objetivos 

foram realizar o mapeamento de uma comunidade vinculada ao território de uma unidade de 

saúde do município de Niterói/RJ; levantar as necessidades em saúde da população adscrita 

através da taxonomia das necessidades em saúde e elaborar os possíveis diagnósticos de 

enfermagem comunitários para a população adscrita, tomando por base a Classificação 

Inrenacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, de caráter descritivo, desenvolvido com moradores da área de abrangência da 

Policlínica Comunitária do Caramujo-Niterói/RJ, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 

2011. Utilizou-se para a coleta dos dados, os relatórios de gestão, dados de produção de 

serviço, dados demográficos, dados de morbidade e mortalidade e entrevistas semi-

estruturadas. A análise dos dados deu-se em duas etapas. Em um primeiro momento através 

da análise de conteúdo, tendo como base a taxonomia das necessidades de saúde proposta por 

Cecílio(2010), onde identificamos as seguintes necessidades: Boas condições de vida- 

Construção de casas em encostas, de forma precária e desordenada; coleta de lixo prejudicada 

nas áreas mais altas do bairro, presença do lixão na região, que gera diversos problemas de 

saúde na região; baixa renda da população; segurança pública precária e ausência de áreas de 

lazer; acesso as tecnologias de saúde- Dificuldade de acesso aos serviços de referência e 

contra-referência; dificuldade para marcação de consultas e ausência de serviços para 

pequenas emergências; criação de vínculo afetivo- Estabelecimento de vínculo através dos 

agentes comunitários de saúde, porém falha na prestação de informações e acolhimento dentro 

da Unidade e autonomia no seu modo de andar a vida-pouca mobilização pelas questões 

sociais, tendo dificuldade para lutar pela satisfação de suas necessidades e em um segundo 

momento, tendo levantado as necessidades de saúde, realizamos a elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem da comunidade a partir da CIPE: boas condições de vida- 

Processo ambiental comprometido; Saúde da comunidade comprometida; serviço policial 

comprometido; Baixo rendimento familiar; pequena infra-estrutura residencial; acesso as 

tecnologias de saúde- Instituição de saúde com serviço comprometido baixo serviço de 

transporte ; criação de vinculo afetivo- Comportamento interativo comprometido; Direitos do 

paciente interrompido e por último, autonomia no seu modo de andar a vida- Processo social 

comprometido,participação social dependente da política.Concluímos, dizendo que  

construção do diagnóstico da comunidade, dentro desta pesquisa, foi visto como de suma 

importância em todo o processo, pois permitiu identificar a situação de saúde e a condição de 

vida da região, através das necessidades de saúde, permitindo que os profissionais 

intervenham de forma pontual sobre as problemáticas existentes. 

 

 

Palavras-chave: 1-Processos de Enfermagem; 2-Diagnóstico de Enfermagem; 3- 

Enfermagem em Saúde Pública, 4-Saúde da família 
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                                                               ABSTRACT  
 

 

This research arises from the experience I had as a scholar, a program under the Ministry of 

Health called for Labor Education Program for Health (HEALTH-PET), the team of Snail, 

one of the groups in the municipality of Niterói / RJ, which is based on the teaching-service 

integration, community, and the interdisciplinary health promotion. Addressed, the process of 

building community nursing diagnoses of the Snail / Niterói, based on the ICNP (International 

Classification for Nursing Practice) through the taxonomy of health needs. Aimed to: perform 

the mapping of a community linked to the territory of a health facility in the municipality of 

Niterói / RJ; raise the health needs of the enrolled population through the taxonomy of health 

needs and develop the possible nursing diagnoses for community enrolled population, based 

on Inrenacional Classification for Nursing Practice (ICNP). It is a qualitative research 

approach and descriptive, developed with residents of the area covered by the Community 

Polyclinic Caramujo-Niterói/RJ, from August 2010 to February 2011. It was used for data 

collection, management reports, production data service, demographics, morbidity and 

mortality data and semi-estruturadas.A data analysis took place in two steps. At first glance 

through the content analysis, based on the taxonomy of health needs proposed by Cecilio 

(2010), where we identified the following needs: good living conditions, construction of 

houses on hillsides, so poor and disorganized; collection garbage impaired in higher areas of 

the district, and forming one of the causes of the landfill, which generates various health 

problems in the region, low-income population, poor public security and lack of recreational 

areas, access to health technologies-Difficulty access to reference and cross-reference and 

find it difficult to get appointments and lack of services for small emergencies; bonding-

affective bond through the establishment of community health workers, but failure to provide 

information and care within the unit and autonomy in their gait low-life mobilization in social 

issues, struggling to fight for the satisfaction of their needs and at a second time, having lifted 

the health needs, we carry out the development of community nursing diagnoses from the 

CIPE : good living conditions, environmental process compromised; Health community 

committed, committed police service, low family income; small residential infrastructure, 

access to health technologies, health-service institution committed low transport service, the 

creation of emotional bonds - Interactive Behavior compromised; Patient rights and finally 

stopped, autonomy in their gait life-committed social process, social participation dependent 

política.Concluímos, saying that construction of the diagnosis of the community within this 

research was seen as paramount throughout the process, identified as the health situation and 

living conditions of the region through health needs, allowing professionals to intervene in a 

timely manner about the existing problems.  

 

 

Keywords: health needs, Nursing Process, Nursing Diagnosis, Public health, Family health 
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forma, o conhecimento torna-se um simples lastro de 
memória, capaz apenas - como um navio que navega com 

demasiado peso - de diminuir a oscilação da vida 
cotidiana." 
                                                              (V. O. Kliutchevski) 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 –TEMÁTICA 

 

 Este trabalho surge a partir da experiência que tive enquanto bolsista, de um programa 

vinculado ao Ministério da Saúde chamado Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde-PET-SAÚDE, que teve como base a integração ensino-serviço-comunidade. Ele visa 

ações intersetoriais para que haja o fortalecimento da atenção básica e vigilância em saúde de 

acordo com os princípios do SUS.  

Teve como proposta, um estudo sobre as necessidades dos serviços como produtoras 

de conhecimento e pesquisa operacional, sendo efetuado na rede de primeiro nível de atenção 

e estratégia da saúde da família, trabalhando os aspectos de: satisfação dos atores envolvidos e 

impacto sobre os indicadores relacionados à qualidade de vida, saúde e trabalho nos territórios 

selecionados, de forma interdisciplinar, envolvendo cursos de graduação das áreas de 

farmácia, enfermagem, nutrição, educação física, medicina e odontologia juntamente a 

profissionais vinculados ao Programa Médico de Família e atuantes da rede básica. Teve 

como objetivos: identificar os determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à 

saúde, inclusive a promoção da qualidade de vida e na redução de vulnerabilidades, assim 

como riscos à saúde; debater sobre modos de vida saudável.  

 A partir desta vivência, foi possível entender a relevância na realização do 

levantamento das necessidades apresentada pela comunidade, para identificar os reais 

problemas existentes e intervir de forma que permita a manutenção da qualidade de vida. 

Porém notou-se que apesar de serem identificados os problemas existentes, a equipe de 

enfermagem na atenção primária, não tem como realidade traçar possíveis diagnósticos para 

estes, o que permitiria uma melhor comunicação entre os enfermeiros, oferecendo uma 

linguagem padronizada, facilitando a troca de informações entre os membros e contribuindo 

na continuidade da assistência. Desta forma, optou-se pelo aprofundamento das questões 

apresentadas. 

Assim, é proposto como tema para este estudo, a determinação de possíveis 

diagnósticos que se façam presentes na realidade da Atenção Primária de uma dada região, a 
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partir do levantamento das necessidades que esta apresenta, tendo como base a taxonomia da 

necessidades em saúde de Cecílio(2001). 

Neste sentido, a atenção primária, é vista como um conjunto integrado de ações 

básicas, articulado a um sistema de promoção e assistência integral à saúde (ABRAHÃO, 

2007. p.2). A Declaração de Alma-Ata (1978), diz ainda que é através dela que ocorre o 

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional 

de saúde, o qual permite que haja uma maior proximidade dos cuidados de saúde aos lugares 

onde pessoas vivem e trabalham, e também se constitua o primeiro elemento de um 

continuado processo de assistência à saúde. 

Em relação às ações que estão vinculadas a este nível de atenção, Aleixo (2002, p.2) 

diz que é composta por algumas atividades como: educação e prevenção de saúde; 

atendimento dos problemas de alimentação, saneamento básico e abastecimento de água; 

imunização; combate as endemias; tratamento de doenças e provisão de medicamentos 

essenciais. 

No Brasil, mais comumente utiliza-se o termo Atenção Básica para designar a Atenção 

Primária discutida mundialmente, sendo que o Ministério da Saúde através da Política 

Nacional de Atenção Básica a caracteriza como “um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” (BRASIL, 

2007a). 

Tendo em vista o conceito de Atenção Básica e as ações que lhe competem, é possível 

perceber as necessidades de saúde que uma comunidade apresenta.   

Segundo o Ministério da Saúde (2007b, p.5), as necessidades em saúde surgem a partir 

de um processo social, onde ao longo do tempo, os diferentes grupos sociais e etnias 

encontram maneiras diversas de identificar e satisfazer suas necessidades.  

Para conseguirmos identificar as necessidades presentes, é preciso enxergar e 

compreender o perfil social, reconhecendo a faixa etária predominante, o caráter econômico, 

nível de escolaridade, predominância religiosa, condições de saneamento básico e de moradia, 

grupos étnicos, entre outros fatores (BRASIL, 2007b,p.10). Blackman (2010) ressalta a 

importância do reconhecimento deste perfil, pois relata que muitos trabalhos são iniciados a 

partir de uma visão própria dos agentes, não permitindo que haja uma aproximação da 

comunidade ao serviço proposto, implicando na descontinuidade do processo de trabalho. 

Com a conclusão desta primeira etapa onde foi feito o levantamento das necessidades 

em saúde realizado pela equipe do PET-SAÚDE do bairro do Caramujo, baseado na 
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taxonomia proposta por Cecílio (2001), foi possível realizar a próxima etapa, onde 

elaboramos os diagnósticos de enfermagem da comunidade. 

Através do diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro como profissional de saúde é 

responsável pela assistência preventiva e cuidativa prestada ao cliente, direcionando a 

assistência de forma que permita uma melhor qualidade de vida. Para que possa exercer o seu 

papel de forma planejada, o profissional utiliza como instrumento o Processo de Enfermagem, 

que possibilita uma organização de suas atividades e dessa forma, consiga atingir seus 

objetivos. 

Sobre o processo de enfermagem Peixoto et al (1996,p.3) diz ainda que ele funciona 

com um guia das atividades do enfermeiro, fornecendo a autonomia do profissional e 

concretização de propostas como promoção, restauração e manutenção da saúde do cliente, 

além da avaliar constantemente a prática assistencial, para ofertar, desta forma, um serviço de 

qualidade.  

No ambiente da rede básica este processo é presente, porém não são cumpridas todas 

as etapas, muitas vezes se detém às etapas de elaboração de histórico, detecção dos problemas 

existentes e elaboração de intervenções, sem antes identificar os diagnósticos que estão 

presentes. Além disso, percebemos que não é uma constante dos profissionais avaliar os 

resultados, o que pode interferir diretamente na continuidade do processo. 

A determinação e elaboração dos diagnósticos são essenciais dentro do processo de 

enfermagem. Silva e Nóbrega (2008,p.43), afirmam que o termo diagnóstico vem do grego 

“diaggnoskein” e significa distinguir. O diagnóstico de enfermagem surge, a partir de um 

marco importante, que é a sistematização da assistência proposto por Wanda Horta, 

permitindo olhar o indivíduo em seu todo.(FOSCHIERA,VIEIRA,2004,p.2). 

Gordon(1994) ressalta que “o diagnóstico de enfermagem ou diagnóstico clínico feito 

por enfermeiros, descreve problemas de saúde reais ou potenciais, os quais os enfermeiros em 

razão de sua formação e experiência são capacitados e autorizados a dar tratamento.” Tendo 

em vista sua importância dentro do processo assistencial, surge a necessidade de se instalar 

uma linguagem única, de forma que facilite o diálogo entre os profissionais da área, 

viabilizando a tomada de decisão de forma precisa, sem que haja um questionamento de sua 

veracidade. 

A CIPE(Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem), entra nesse 

processo, como um instrumento que permite aos profissionais enfermeiros examinar e 

comparar a prática que exercem nos níveis nacional, regional e internacional. Possibilita 
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também, a coleta e análise de dados de enfermagem entre países, culturas e idiomas.(CIPE, 

2007,p.13) 

A terminologia utilizada por este instrumento viabiliza a descrição da prática de 

enfermagem de forma que se possa fazer comparações entre clínica, populações, áreas 

geográficas e tempo, além de identificar a contribuição do papel do enfermeiro dentro da 

equipe multidisciplinar de saúde, diferenciando as práticas dos enfermeiros especialistas e 

auxiliares. (CIPE, 2007,p.13). 

 

1.2 OBJETO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo, as necessidades de saúde de uma comunidade 

com base na taxonomia das necessidades em saúde e seus respectivos diagnósticos de 

enfermagem. 

 

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS  

 

 A realização do mapeamento de uma comunidade permite a identificação dos 

problemas existentes de forma mais clara? 

 A utilização da taxonomia das necessidades em saúde possibilita a construção de 

diagnósticos de enfermagem para uma comunidade?  

 A CIPE seria uma classificação ideal para a elaboração dos diagnósticos de 

enfermagem de uma comunidade? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Realizar o mapeamento de uma comunidade vinculada ao território de uma unidade de 

saúde do município de Niterói/RJ, 

 Levantar as necessidades em saúde da população adscrita através da taxonomia das 

necessidades em saúde, 

 Elaborar os possíveis diagnósticos de enfermagem comunitários para a população 

adscrita, tomando por base a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE). 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 Analisar a situação de saúde de uma comunidade é uma das etapas fundamentais na 

atenção primária. Para isso a equipe de saúde conta com a ajuda da comunidade, para a 

realização de um trabalho coletivo na identificação e auto-análise dos problemas, 

necessidades e recursos disponíveis, tendo o técnico de enfermagem como um fundamental 

mediador entre a equipe e comunidade.(BRASIL, 2000,p.88) 

 A identificação de problemas e levantamento de diagnósticos permite não somente um 

olhar para a incidência das doenças existentes, mas também, dá a possibilidade de entender a 

característica da comunidade (número de habitantes, distribuição etária, óbitos, condições de 

moradia, saneamento, etc.). 

 Quando se toma o diagnóstico de comunidade como o ponto de partida para a 

realização da assistência em saúde, as ações são planejadas, decididas e realizadas em comum 

entre os profissionais e tem-se um foco nas principais prioridades apresentadas pela região. 

(BLACKMAN, 2010). 

 Neste âmbito, este trabalho justifica-se pela existência de poucos estudos que 

explorem este tema, comprovado pela pesquisa a base de dados BIREME, pela qual o 

resultado ao pesquisar o descritor: diagnóstico de enfermagem e em um segundo momento 

sendo cruzado com comunidade, teve como resultado cinco artigos que falavam sobre o 

diagnóstico, porém focado para grupos específicos e dois artigos voltados para a comunidade, 

sendo perceptível a lacuna existente de conhecimento. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

 

                   “As necessidades de muitos sobrepõem-se às  

                    Necessidades de poucos...Ou a de um só.”                            

Star Trek 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Alexandre Sena- Pet saúde 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

   2.1 A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E A TERRITORIALIZAÇÃO 

 

A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução 

de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. É composta pelas 

ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo 

constituir-se em um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas vindos da 

epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais, é, pois, referencial para mudanças do 

modelo de atenção. Deve estar inserida cotidianamente na prática das equipes de saúde de 

Atenção Básica (MONKEN e BARCELLOS,2005). 

 As equipes Saúde da Família, a partir das ferramentas da vigilância, desenvolvem 

habilidades de programação e planejamento, de maneira a organizar ações programadas e de 

atenção a demanda espontânea, que garantam o acesso da população em diferentes atividades 

e ações de saúde e, desta maneira, gradativamente impacta sobre os principais indicadores de 

saúde, mudando a qualidade de vida daquela comunidade.(OLIVEIRA e CASANOVA,2009) 

 O Ministério da Saúde (2006, p.113) diz que, além da necessidade de promover ações 

de prevenção e controle das doenças transmissíveis, que mantém importante magnitude e/ou 

transcendência em nosso país, é necessário ampliar a capacidade de atuação para novas 

situações que se colocam sob a forma de surtos ou devido ao surgimento de doenças 

inusitadas. Para o desenvolvimento da prevenção e do controle, em face dessa complexa 

situação epidemiológica, têm sido fortalecidas estratégias específicas para detecção e resposta  

às emergências epidemiológicas. Outro ponto importante está relacionado às profundas 

mudanças nos perfis epidemiológicos das populações ao longo das últimas décadas, nos quais 

se observa declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e crescente 

aumento das mortes por causas externas e pelas doenças crônico-degenerativas, levando a 
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discussão da incorporação das doenças e agravos não-transmissíveis ao escopo das atividades 

da vigilância epidemiológica. 

O Ministério da Saúde (2006,p.15), ressalta que a vigilância em saúde é composta, por 

outros componentes como a vigilância epidemiológica que, tem como funções: coleta e 

processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; investigação 

epidemiológica de casos e surtos; recomendação e promoção das medidas de controle 

adotadas, impacto obtido, formas de prevenção de doenças, dentre outras. Corresponde à 

vigilância das doenças transmissíveis (doença clinicamente manifesta, do homem ou dos 

animais, resultante de uma infecção) e das doenças e agravos não transmissíveis (não 

resultante de infecção).  

A vigilância em saúde ambiental, outro componente, está centrada nos fatores não-

biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana: água para 

consumo humano, ar, solo, desastres naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos 

perigosos, fatores físicos e o ambiente de trabalho.(LEFEVRE, 2004).  

A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

porém não se detém apenas a eles.(LEFEVRE, 2004). 

Essas vigilâncias compõem e contribuem para a efetivação da Vigilância em Saúde, 

sendo que a Atenção Básica / Saúde da Família é o local privilegiado para o desenvolvimento 

desta. 

 Um instrumento que entra como um facilitador para a identificação das necessidades 

de saúde e que está incluído na vigilância em saúde, é a territorialização, onde a partir do 

reconhecimento dos territórios e seus contextos, permitirá uma organização dos processos de 

trabalho nos sistemas locais de saúde.  

Para Monken e Barcellos(2005): 

 

a análise um território permite a avaliação de condições que são criadas para 

a produção, circulação, residência, comunicação e sua relação com as 

condições de vida. Além disso, esse território é um meio percebido, 

subordinado a uma avaliação subjetiva de acordo com representações sociais 

específicas. 

 

Estes autores relatam ainda, que o entendimento desse território, passa por vários 

pontos de vista, onde não se associa especificamente a natureza física, mas também pelas 

marcas sociais ali presentes, notando a diversidade cultura, em uma amplitude global regional, 
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da rua ou simplesmente de uma casa e a aspectos políticos, encontrando-se inserido em um 

constante movimento de transformação. (MONKEN e BARCELLOS, 2005). 

Além de ser considerado um espaço político-operativo do sistema de saúde, o 

território do distrito sanitário ou do município, onde se verifica a interação população-serviços 

no nível local, caracteriza-se por uma população específica, vivendo em tempo e espaço 

determinados, com problemas de saúde definidos e que interage com os gestores das distintas 

unidades prestadoras de serviços de saúde. Esse espaço apresenta, portanto, além de uma 

extensão geométrica, um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, 

político, social e cultural, que o caracteriza como um território em permanente construção. ( 

BRASIL,2006). 

O mapeamento de um território é usado para revelar diferentes perspectivas pessoais 

sobre a comunidade, requerendo poucos recursos e tempo, e podendo ser adaptado para 

praticamente qualquer faixa etária ou educacional. Nesta atividade, grupos de participantes 

desenham um mapa de sua comunidade e marcam alguns locais considerados de maior 

importância e a freqüência com que os visitam. Um facilitador coordena a discussão entre os 

participantes enquanto outros registram os pontos discutidos. Mapeamento de comunidade 

pode ser conduzido em encontros informais ou em eventos de formato estruturado. Nesta 

estratégia, podem ser realizadas também entrevistas como às famílias ocupantes de 

determinada área, o que permitirá perceber o quantitativo de habitantes, as condições de 

moradia, alimentação, saúde, emprego, segurança, entre outros (MONKEN E 

BARCELLOS,2005). 

Ao trabalhar com a territorialização do espaço de vida, tem-se a implementação de 

práticas de saúde orientadas a contribuir para uma atuação planejada sobre os problemas e as 

necessidades de saúde, caminhando em direção à superação das complexas desigualdades 

existentes relativas à cobertura, ao acesso e à qualidade na atenção à saúde, a partir da 

identificação da necessidades prioritárias existentes.(BLACKMAN,2010). 

O mapeamento não se detém especificamente a realização de um mapa, na lógica de 

Pinheiro(2007,p.3), pode também conter relatos, ilustrações, trajetos roteiros esquematizados 

em cascas de árvores ou no solo, cantos e contos podem ser objetos iniciais ou finais de um 

mapeamento participativo. Mapas oriundos de mapeamentos participativos devem apresentar 

uma série de elementos, a saber: um limite ou área de abrangência; um sistema de referência 

ou objetos de referência espacial; uma ou mais escalas de ou unidades mínimas de 

informação; um sistema de classificação dos objetos mapeados; informações relativas à data 

ou período de tempo a que se refere; e motivações aspectos históricos, culturais e do cotidiano 
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dos responsáveis por aquela representação espacial. Além destes, para objetivos de análise e 

tomada de decisão a partir dos mapas, aspectos relativos de incerteza são desejáveis.  

 

     2.2 AS NECESSIDADES DE SAÚDE DE UMA COMUNIDADE 

 

 A percepção das necessidades de saúde de uma comunidade, é essencial para a 

realização das ações, pois permite que os trabalhadores/equipes/serviços/rede de serviços 

exerçam constantemente a escuta ativa da população na busca pelos “cuidados em saúde”, 

tomando suas necessidades como centro de intervenções e práticas. (CECÍLIO, 2001).  

Ela está vinculada a diferentes vertentes como, por exemplo, as necessidades 

biológicas, onde é realizado um julgamento clínico a partir das respostas apresentadas pelo 

indivíduo,família ou comunidade aos processos vitais ou problemas de saúde. Neste aspecto 

ela pode sofrer pequenas variações, tendo em vista que o homem passa por diferentes fases 

em seu ciclo vital. (CHIESA E BARROS, 2007,p.1). 

 Leopardi (1992), aponta ainda que as necessidades podem estar ligadas a questões 

sociais, sendo construídas historicamente, a partir da percepção das diferentes classes, 

devendo ser assegurada um direito pertencente à população. 

Gonçalves(1992), coloca as necessidades como sendo parte de processo capitalista, 

configurando-se a partir da distribuição e consumo dos produtos do processo de trabalho, 

sendo necessário a reorganização do trabalho para o suprimento das necessidades de saúde. 

Vaistman (1992), traz outra visão, que seria o surgimento das necessidades, a partir da 

organização da vida cotidiana e da história pessoal do indivíduo vinculada as modificações 

sofridas pela sociedade na passagem para a modernidade. Neste conjunto de necessidades 

estariam incluídas: as de subsistência, de afeto, compreensão, participação, lazer, criação, 

identidade e liberdade.  

Outro conceito interessante, proposto por Stotz (1991), é o de que o ser humano tem 

como objetivo, a participação plena na sociedade ,sendo preciso suprir duas necessidades 

básicas, que seriam a necessidade de saúde física  e a necessidade de autonomia. O autor 

coloca ainda, que essas necessidades básicas, são de caráter universal, igualitário e objetivo, 

sendo direitos fundamentais do ser humano. Neste sentido, são consideradas as diferenças 

existentes na ocupação de um lugar na reprodução social, que vão determinar as diversas 

formas de acesso ao que é produzido pela humanidade. 

Para este autor, existem ainda as necessidades intermediárias, que seriam pré-requisito 

para alcançar as respostas esperadas da necessidade básica. Seriam elas: necessidade de 
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suporte nutricional; moradia adequada e protetora; ambiente de trabalho não danoso; 

assistência apropriada à saúde; segurança na infância; relacionamentos primários 

significativos; segurança física; segurança econômica; contracepção e parto saudáveis e 

educação básica. 

 Segundo Marx e Engels (1993,p.54) : 

 

Para viver precisa-se antes de tudo satisfazer as necessidades humanas 

básicas – as que garantem a sobrevivência física – comer, beber, habitar, 

vestir-se, entre outras necessidades. O primeiro ato histórico do homem, 

portanto, foi a produção dos meios que permitiram a satisfação dessas 

necessidades que imediatamente instauram novas necessidades. O que 

conduz à produção de novas necessidades é a satisfação de necessidades 

anteriores, ou seja, a ação de satisfazê-las e a aquisição do instrumento que 

realizou aquela ação. 

 

Tendo em vista esta discussão, Cecílio (2001), ressalta a importância de ser definido 

um conceito único para as necessidades de saúde, não se detendo apenas a dimensão 

biológica, mas sendo ampliada para as questões sociais. Como proposta para tal questão, o 

autor adota uma taxonomia composta por quatro conjuntos de necessidades. O primeiro 

trataria das boas condições de vida, podendo ser entendia com ênfase nos fatores ambientais 

que vão interferir no processo saúde-doença ou associado à ocupação de lugares por homens e 

mulher dentro da sociedade capitalista, explicitando os processos de adoecer e morrer.  

O segundo conjunto está relacionado ao acesso e consumo das tecnologias, produzidas 

dentro da saúde que permitem melhorar e prolongar a vida. Estas tecnologias são trazidas pelo 

autor como sendo de categoria leve, leve-dura e dura não sendo estabelecido nenhum padrão 

de hierarquia entre elas, tendo em vista que todas tem seu papel fundamental no diagnóstico 

precoce de determinadas doenças. 

Um terceiro grupo seria o das necessidades articuladas ao estabelecimento de vínculos 

afetivos entre cada usuário e a equipe de trabalho, tornando-se referência e fornecendo 

confiança ao usuário. O vínculo, neste caso, é visto em um sentido formal, significativo, 

instituindo uma relação pessoal, de continuidade e que deve ser intransferível 

(CECÍLIO,2001). 

O quarto e último grupo, refere-se à autonomia que o indivíduo deve ter em suas 

atividades cotidianas. Neste contexto a educação e informação em saúde, entrariam apenas 

com o papel de auxiliar na conquista da autonomia pelo sujeito, sendo de suma importância 

que ele próprio tenha a possibilidade de reconstruir o sentido de sua vida e o significado de 

seu modo de viver na luta pela satisfação de suas necessidades (CECÍLIO, 2001). 
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Abaixo resumimos estes quatro grupos de necessidades de saúde em um quadro com 

os seus respectivos exemplos. 

 

NECESSIDADES DE SAÚDE, 

SEGUNDO Cecílio(2001) 

 

EXEMPLOS 

 

Boas Condições de vida 

 

Boa moradia, alimentação, transporte, lazer, 

meio ambiente adequado 

 

 

Poder e ter acesso a tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e prolongar a vida. 

 

 

Sempre que necessário deverá ter acesso aos 

serviços de saúde (saberes, equipamentos e 

práticas) que possam impactar ou qualificar 

seu modo de andar na vida 

 

 

Criação de vínculos (a)efetivos entre 

usuários e uma equipe e/ou profissional 

 

Ser bem recebido e acolhido em qualquer 

serviço de saúde que necessitar, tendo sempre 

uma referencia no atendimento dentro do 

sistema 

 

Necessidade de se ter graus crescentes de 

autonomia no seu modo de andar a vida 

Ser tratado como sujeito que possui o saber e 

tem autonomia para direcionar seu próprio 

modo de andar na vida 

                    

                                                                                                      Fonte: Cecílio, 2001 

 

A partir desta conceituação, percebemos que a utilização das necessidades como sendo 

objeto das práticas em saúde, requer a inserção dos indivíduos, em diferentes grupos sociais, 

tendo este um caráter autônomo, onde ele possa se perceber como um sujeito capaz de fazer 

escolhas, possibilitando uma forma abrangente das estratégias em saúde. 

 

     2.3 O DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE UMA COMUNIDADE (CIPE) 

 

 O principal objetivo ao realizar o diagnóstico de situação de saúde e condições de vida 

de uma comunidade é o de saber como vive, adoece e morre a população em determinados 

lugares e situações. O diagnóstico facilita a identificação de problemas e necessidades a serem 

enfrentadas e revela potencialidades locais, por meio da análise do que determina e 

condiciona cada situação. Todas as informações deverão auxiliar a equipe de saúde, os 
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gestores e a população a encontrar, juntos, soluções adequadas que possam melhorar as 

condições de vida e saúde locais.(FONSECA E CORBO, 2007) 

 A CIPE, Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem, entra como um 

instrumento facilitador na construção do diagnóstico da comunidade, permitindo a partir das 

necessidades de saúde apresentadas em determinada região elaborar diagnósticos mais 

precisos e que permitam futuramente realizar uma intervenção mais direcionada. 

Ela foi criada pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) para permitir uma 

linguagem científica e unificada, comum à enfermagem mundial (CIE,2007). 

 Esta classificação permite ao enfermeiro identificar diagnósticos de enfermagem 

através de fenômenos de enfermagem. Os fenômenos de enfermagem dizem respeito à pessoa, 

as funções, ao meio ambiente,etc. 

  Ao fazer o Diagnóstico de Enfermagem, o Enfermeiro planeja as suas intervenções de 

acordo com as necessidades da pessoa, tendo em consideração as incapacidades com que se 

depara. 

 Esta Classificação permite avaliar resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem 

através das respostas às intervenções de enfermagem e evolução positiva ou negativa dos 

status dados aos fenômenos nos diagnósticos feitos pelos enfermeiros. É uma forma de 

demonstrar resultados da prática de enfermagem. 

           Tendo em vista as estratégias de mapeamento, territorialização e vigilância em saúde, 

percebemos que se torna possível, a realização de intervenções sobre a comunidade enquanto 

espaço físico e social, de forma que seja focada nos problemas prioritários apresentados, 

detectadas a partir de uma taxonomia sobre as necessidades, neste caso, a de Cecílio, 

facilitando a identificação dos diagnósticos através de instrumentos como a CIPE, tendo 

sempre o cuidado de garantir que as ações sejam pertinentes com a percepção que os sujeitos 

tem de si e da relação que estabelecem com o meio aonde vivem. 
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METODOLOGIA 
 

 

 

 

“Nós não mudamos, apenas evoluímos de   
        acordo com as necessidades” 

                                         

                                               Jeferson Tengan Amador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Fonte: Alexandre Sena – PET-SAÙDE 
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3 METODOLOGIA 

   3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Tendo em vista, como foco de nossa pesquisa, a comunidade do caramujo e os 

problemas existentes em tal região, foi adotado para esta pesquisa a abordagem qualitativa, de 

caráter descritivo. A abordagem qualitativa se enquadra no levantamento das necessidades, 

onde foram computados os problemas mais prevalentes na região estudada e na análise da 

teoria proposta por Cecílio (2001) de forma que esta auxiliasse na realização deste 

levantamento e na posterior elaboração dos diagnósticos de enfermagem. (tentei colocar de 

forma que expressa-se algo já feito mas não sei se ficou bom) 

Segundo Minayo (2004, p.21): 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser 

reduzido à operacionalização de variáveis. 

 

A expressão pesquisa qualitativa, segundo Neves (1996), compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. Diz, ainda, que tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicar e 

indicado, entre teoria e dados e entre contexto e ação.  

 

Para Gil (2002), a pesquisa de caráter descritivo tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática.  
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O autor diz, ainda, que também  são pesquisas descritivas aqueles que visam descobrir 

a existência de associações entre variáveis, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais que 

indicam a relação entre o candidato e a escolaridade dos eleitores (GIL, 2002).  

Destacam-se também na pesquisa descritiva aquelas que visam descrever 

características de grupos (idade, sexo, procedência etc.), como também a descrição de um 

processo numa organização, o estudo do nível de atendimento de entidades, levantamento de 

opiniões, atitudes e crenças de uma população, etc (GIL, 2002). 

De acordo com Santos e Clos, (1999, p. 12), um estudo descritivo refere-se ao 

delineamento da realidade uma vez que esta descreve, registra, analisa e interpreta a natureza 

atual ou processos dos fenômenos. O enfoque deste método está nas condições dominantes da 

realidade ou como uma pessoa, grupo ou coisa conduz ou funciona no presente, empregando 

para este fim a comparação e o contraste. 

 

       3.2 CENÁRIO 

  

 O campo de estudo escolhido foi a Policlínica Comunitária do Caramujo, situado no 

Município de Niterói-RJ. A região do Caramujo limita-se com o Fonseca, Ititioca, Santa 

Bárbara, Sapê, Baldeador e Viçoso Jardim, numa área que constitui o chamado "mar de 

morros" que se caracteriza pela sucessão de vales e colinas de baixa altitude, bem como a 

ocupação de encostas pela escassez de áreas planas. É importante destacar, que nesta área 

encontra-se o Morro do Céu, um dos locais que foi afetado pelo recente evento meteorológico 

no município de Niterói, no mês de abril de 2010, com deslizamento de encostas e 

soterramento de casas, com mortes de pessoas.  

 A escolha deste local ocorreu a partir do Programa PET- Saúde, onde como bolsista, 

tive a oportunidade de realizar trabalhos nesta área, como o mapeamento do local e detecção 

de problemas ali existentes, percebendo a importância de se ter uma taxonomia voltada para o 

levantamento das necessidades, que facilite a realização e permita uma intervenção mais 

eficaz de toda equipe de saúde como também da Enfermagem.   

 

      3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os sujeitos da pesquisa se constituíram dos moradores da área de abrangência da 

Policlínica Comunitária do Caramujo, do município de Niterói/RJ, que aceitaram participar 

livremente da pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi excluído 
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da pesquisa somente quem era residente de outras áreas da região, que são atendidos 

eventualmente na Policlínica e menores de 18 anos.  

 

       3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

 A pesquisa constou de dois tipos de dados: os documentais que seriam os relatórios de 

gestão, dados de produção do serviço, dados demográficos, dados de morbidade e mortalidade 

e outro dados dos sistemas de informação disponíveis na unidade, além dos coletados junto à 

população adscrita no território através de entrevistas semi-estruturadas. 

 Os documentos se constituíram a base para o levantamento das necessidades de saúde 

alicerçado na taxonomia proposta por Cecílio (2001), sendo as entrevistas realizadas para a 

complementação ou confirmação dos dados já identificados.  

A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, 

individuais ou de grupos, com várias pessoas selecionadas cuidadosamente, cujo grau de 

pertinência, validade e confiabilidade é analisado na perspectiva dos objetivos da recolha de 

informações (SIMÕES, 2006). 

A entrevista semi-estruturada é classificada por Minayo (2007, p. 261- 262) como 

aquela “que combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade 

de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”. 

  

        3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram analisados, em um primeiro momento, de acordo com sua natureza, 

com base na taxonomia das necessidades de saúde de Cecílio (2001), através da Análise de 

Conteúdo. 

Análise de conteúdo, na perspectiva de Minayo (2003), parte de uma literatura de 

primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que ultrapassa os significados 

manifestos. Para isso, a análise de conteúdo em termos gerais relaciona estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a 

superfície dos textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas características: 

variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção de mensagem. 

Bauer e Gaskell (2002) ressaltam, que este tipo de análise é uma técnica para produzir 

inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira objetivada e é, em última 
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análise, uma categoria de procedimentos explícitos de análise textual para fins de pesquisa 

social. 

Em um segundo momento da pesquisa, com base nas necessidades de saúde 

levantadas, realizamos a elaboração dos diagnósticos de enfermagem da comunidade da área 

de abrangência da Policlínica Comunitária do Caramujo a partir da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). 

 

        3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 Este estudo faz parte de uma pesquisa proposta pela equipe do PET-SAÚDE UFF/ 

FMS Niterói intitulada como: Diagnóstico dos territórios e necessidades de saúde. Foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário 

Antônio Pedro devido a esta ser considerada uma pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme  previsto na Resolução n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as 

diretrizes e normas para a pesquisa com seres humanos. Objetivando, portanto, o 

cumprimento dos dispositivos éticos e legais de pesquisa da instituição onde esta foi 

realizada, obteve, após análise, sua aprovação com o número: CEP CMM/HUAP nº 299/2010 

(Anexo 7.1, p. 56). 

Após aprovação do comitê de ética, recorreu-se aos documentos para buscar 

informações necessárias para a pesquisa e realizou-se as entrevistas com os sujeitos.  

Foram fornecidos esclarecimentos prévios, além de assegurado que suas identidades 

seriam mantidas em sigilo e que as informações relacionadas com sua privacidade 

permaneceriam em caráter confidencial, de modo que todos estão cientes do estudo e de sua 

utilização neste trabalho.   

Esta pesquisa não é financiada por nenhum órgão, ficando a cargo do pesquisador as 

despesas com o desenvolvimento do mesmo. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 

“As necessidades são o centro da vida; é o que 
oxigena todo resto. Se eu não tenho uma 

necessidade eu perco o sentido.” 

                                                                                                                           Kléber Novartes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Fontes: Alexandre Sena- PET-SAÚDE 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/kleber_novartes/
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

   4.1 MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO CARAMUJO 

 

 O mapeamento da comunidade, como explicitado anteriormente, permite ter uma visão 

mais aproximada da realidade da comunidade no âmbito sócio-político-econômico, podendo 

também incluir aqui o cultural. Ele não se detém ao espaço geográfico, mas busca 

compreender como é o modo de viver dos moradores, como se relacionam, como reagem a 

determinados eventos, o que é de seu interesse, ou seja, o que permeia pelo seu cotidiano. 

Esta estratégia permite ainda que as Equipes de Saúde da Família entendam o motivo do 

adoecimento das pessoas pertencentes a região, como elas reagem a este processo e como se 

recuperam, possibilitando desta forma que as ações em saúde sejam guiadas pelo contexto da 

vida cotidiana da área mapeada, tendo assim práticas mais adequadas as singularidades 

presentes na comunidade. 

Tendo como base este conceito de mapeamento da comunidade, realizamos nesta 

etapa, visitas a comunidade e entrevistas com três moradores antigos da região 

(preferencialmente os mais antigos), dois representantes de Associações do Bairro e dois 

trabalhadores antigos da Policlínica, tendo como objetivo conhecer a história da comunidade, 

observar as condições de moradia, alimentação, saúde, segurança, acesso a educação, 

transporte, saneamento básico e outras condições sócio-econômicas. Juntamente as 

entrevistas, realizamos a análise de documentos como: relatórios de gestão, dados de 

produção do serviço, dados demográficos, dados de morbidade e mortalidade, para melhor 

realizarmos esse mapeamento. 

Durante as entrevistas e leitura de textos sobre a comunidade observamos algumas 

características importantes da região. Uma delas foi que, a ocupação do bairro se deu através 

de sítios e fazendas por parte dos imigrantes. As casas da região foram construídas em 

encostas devido à escassez de regiões planas e de forma desordenada. O bairro sofreu 

processos de melhoria entre as décadas de 80 e 90, tendo a instalação de rede de água, e 

pavimentação das ruas. O acesso ao bairro antigamente era muito dificultado devido a ter uma 
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única via de entrada e saída, hoje se encontra mais facilitado devido a este ocorrer por todos 

os bairros com os quais se limita. Isso proporcionou o aumento do número das linhas de 

transporte que fazem ligação com o centro de Niterói e o acréscimo de outra linha que faz 

ligação com a zona Sul do Município.  

A coleta de lixo é realizada na área mais central do bairro, porém, nas regiões mais 

altas dos morros a coleta de lixo é prejudicada, devido ao difícil acesso, levando aos 

moradores realizar a queima do lixo ou despejá-lo em terrenos baldios onde hoje constituem o 

lixão da região, caracterizado por região de vale com grande declive, sendo a grande causa de 

doenças na comunidade. Devido a isto, nota-se um crescente processo de degradação, 

destacando-se entre os vários impactos ambientais: a contaminação do solo ;a liberação de 

gases combustíveis, além de tóxicos, pela decomposição dos resíduos orgânicos depositados; 

a mudança significativa do relevo e extinção da vegetação, contribuindo com a alteração tanto 

da drenagem superficial, quanto do microclima local; acúmulo de material junto às vertentes, 

favorecendo a ocorrência de processos de escorregamentos (deslizamentos); presença de 

vetores nocivos à saúde do homem; além da própria expansão que a área do vazadouro vem 

sofrendo, aumentando ainda mais sua proximidade com os moradores, comprometendo a 

qualidade de vida destes na mesma proporção. As características de ocupação anteriormente 

citadas, somadas à contínua falta de infra-estrutura no bairro culminaram no mês de abril 

2010, com as fortes chuvas, em uma tragédia de grande porte, caracterizadas por 

deslizamentos das encostas, lugares os quais são altamente ocupados. Isso resultou num 

grande número de óbitos e desabrigados provocando uma migração de pessoas para bairros 

vizinhos e outros municípios. 

Segundo Monken e Barcellos (2007),o espaço geográfico que habitamos sofre 

constantes modificações para que possamos nos adaptarmos a ele,sendo possível até, em 

alguns momentos, acompanharmos essas transformações como o desmatamento, a demolição 

de prédios antigos, construção de estradas,etc. 

Estes autores dizem ainda que um mesmo lugar pode ser usado de forma diferente 

pelos grupos, sendo benéfico para uns e maléfico para outros. Por exemplo, podemos citar, a 

questão do lixão, que como dito anteriormente, para uns vem a ser uma fonte de renda, porém, 

também um causador de doenças na região ( MONKEN e BARCELLOS, 2007). 

 O comércio da região é constituído de pequenos estabelecimentos, devido à baixa 

renda da população e a falta de investimento por parte dos comerciantes, sendo composto por 

padaria, açougue, barbearia, mercado, farmácia, lojas de materiais de construção, mercearias e 
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bares. A população deste bairro tem acesso a um comércio mais especializado em outros 

bairros, como Fonseca e Centro de Niterói, onde costumam fazer compras maiores. 

Voltando o olhar para a educação, observamos que a inserção de escolas e creches na 

região se deu pela instalação do Grupo Escolar Luciano Pestre. Hoje o bairro possui quatro 

unidades de ensino público: Escola Estadual Luciano Pestre, Escola Municipal José de 

Anchieta, localizada no Morro do Céu, Escola Estadual Alberto Brandão, próximo ao Fonseca 

e o CIEP do Caramujo, localizado próximo a rodovia Amaral Peixoto. Além destas escolas, o 

bairro possui a creche girassóis, localizada no Morro do Céu, destinada a filhos dos catadores 

de lixo e uma creche em construção no Caramujo. 

Um dos grandes problemas que o bairro apresenta é o de segurança pública, devido à 

ação da polícia na região ser muito precária. A segurança do bairro tem o suporte de uma sub-

delegacia, onde são feitas algumas ocorrências. 

Cada vez mais fica perceptível na comunidade o aumento do número de jovens 

envolvidos com o tráfico de drogas. Isso se agrava com a ausência de áreas de lazer na região 

e grupos que dêem incentivos a atividades esportivas e de capacitação para o mercado de 

trabalho. Outro ponto marcante é a violência contra a mulher, que é presente na área, porém, 

pouco se tem conhecimento de quem sejam as vítimas, devido a difícil abordagem do assunto 

e pelo fato de muitas evitarem denunciar os agressores por medo de serem agredidas e/ou 

mortas, ou terem suas famílias atacadas por eles. 

Como relatado anteriormente, existem poucas opções de lazer no bairro, apenas 

algumas igrejas da região oferecem algumas atividades, mas que não atendem a toda a 

comunidade. Existe também um Clube, onde são realizados alguns eventos (bailes), porém, é 

costume dos moradores do Caramujo, nos fins de semana, se deslocarem para outras áreas 

mais próximas, que possuem área de lazer como o bairro de Santa Bárbara, Fonseca ou para o 

centro de Niterói. 

A violência é uma questão social, que transforma-se em problema para a área da 

saúde, porque afeta a saúde individual, coletiva e exige, para a sua prevenção e tratamento, 

formulação de políticas específicas e organização de práticas e de serviços peculiares ao setor 

(DIVET,2005). 

Veronese e Santos (2008) relatam que o crescimento desordenado e descontrolado das 

cidades, e, principalmente, nas periferias, ocasionou uma carência do sistema público de lazer 

(praças, parques, centros comunitários, escolas). Estudos apontam que a violência é maior em 

bairros onde não existem equipamentos para o lazer ativo (RODRIGUES, 2004).  
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Outro problema presente seria à mobilização social, que pouco é vista na comunidade, 

mesmo quando é de interesse das próprias pessoas. Não existe uma associação de moradores 

forte e que se preocupe em lutar pelos direitos da comunidade. Recentemente foram eleitos 

novos presidentes da associação de moradores, sendo todas mulheres, porém ainda não há 

muitos trabalhos sendo feito, devido ainda ser muito recente. 

Em relação à Unidade de Saúde do Caramujo, ela é uma das mais antigas de Niterói, 

onde no início era um sub-posto de atendimento do hospital Azevedo Lima que realizava o 

acompanhamento de pacientes portadores de tuberculose com alta hospitalar para termino do 

tratamento. 

Com a municipalização dos serviços de saúde, no início da década de 90, a unidade 

torna-se uma unidade básica de saúde com atendimento clínico, pediátrico e ginecológico. A 

partir dos anos de 82 e 83 a unidade passa a se tornar campo para residência de medicina geral 

e comunitária da UFF, onde foram desenvolvidos trabalhos de medicina alternativa e uma 

farmácia homeopática onde eram produzidos medicamentos que eram utilizados pela 

comunidade, atualmente desativados. Durante a década de 90 são incorporadas novas áreas da 

saúde para o campo de estágio. 

Em 1992 surge o PMF (Programa Médico de Família) em Niterói e a partir de 2000 a 

unidade passa por uma transição onde ocorre a expansão do médico de família juntamente 

com a manutenção da equipe básica, tornando-se uma policlínica comunitária.  

Dentre os principais problemas existentes na unidade podemos destacar os problemas 

gerenciais, como: recursos humanos insuficientes e necessários para suprir o modelo imposto 

(PMF) devido à saída de profissionais por motivos de aposentadoria, baixo salário e más 

condições de trabalho e dificuldades no serviço de referência e contra-referência. Os usuários 

relataram ainda que o atendimento no geral é de boa qualidade, porém existe uma grande 

dificuldade em relação às referencias para especialidades e realização de exames mais 

específicos, que na sua maioria, chegam a demorar até um ano para serem marcados e quando 

realizados, os resultados por vezes são extraviados e não recuperados. 

Outra questão citada pelos usuários refere-se à prestação de informações pelos 

profissionais, que é avaliada pelo usuário como sendo insuficiente para o esclarecimento de 

suas duvidas demonstrando falha no acolhimento.  

Foi sugerido por estes que seja criado um serviço de triagem na unidade, que fosse 

voltado para causas emergenciais. Relataram que o número de encaixes para os médicos é 

muito pequeno e muitas vezes precisam deslocar-se para uma unidade que ofereça um serviço 
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de emergência para atendimento muitas vezes ambulatorial, esta alternativa torna-se inviável 

para vários usuários dada as dificuldades dos mesmos arcarem com os custos do transporte. 

O Programa Médico de Família tem como principais objetivos: a mudança do modelo 

de atenção vigente e proporcionar assistência integral à saúde da população, com ênfase nas 

atividades de prevenção e de promoção. A equipe de saúde deve atuar no plano coletivo, com 

um “olhar integral” sobre o indivíduo, sua família, a comunidade e as questões ambientais, 

sociais e econômicas que influenciam o estado de saúde da população da área de cobertura, 

tais como educação, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, processo de 

urbanização etc (TERRA E MALIK,1997). 

Relatam ainda que um dos grandes problemas no trabalho com este programa é a 

aceitabilidade de um novo modelo de trabalho dentro da saúde( quebra do modelo 

hospitalocêntrico). Outro problema seria conseguir profissionais com o perfil e a capacitação 

necessários.E por último é necessário que a saúde seja encarada como prioridade pelo gestor 

público, com investimentos para o setor, competência administrativa e determinação para 

superar os obstáculos que sempre surgem quando se pretende modificar um modelo 

hegemonicamente estabelecido (TERRA E MALIK,1997). 

Na fase seguinte as entrevistas e visitas ao território foram analisados alguns dados 

que complementaram o processo de mapeamento da comunidade do Caramujo, dentre eles 

estão os relatórios de gestão dos PMF’s do Morro do Céu e Lagoinha(todos eles pertencentes 

ao Caramujo); dados de produção do SIA/SUS e SIAB; Hiperdia; SINAN; SIM e SINASC. 

Através deles percebemos que a comunidade do Caramujo juntamente com a do Morro do 

Céu, apresenta uma população de 15.071 habitantes, tendo uma predominância de faixa etária 

dos 5 aos 14 anos no Morro do céu e 10 aos 19 anos no Caramujo. Desta população 6815 

estão cadastrados no Programa Médico de Família, prevalecendo dentre eles o sexo feminino.  

 A partir do relatório de gestão do ano de 2009, foram computados 31 nascidos vivos 

no Morro do Céu e 46 no Caramujo. Foram cadastradas durante este ano 26 grávidas no 

Morro do Céu e vinte e quatro no Caramujo, sendo um total de 6 e 7 gestantes menores de 

vinte anos respectivamente. 

 Em relação às morbidades, tendo como base os dados do SINAN dos anos de 2008 à 

2010, destacamos as seguintes doenças: 
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MOBIDADES MORRO DO CÉU CARAMUJO 

 2008 2009 2008 2009 

Doenças do aparelho 

circulatório 

16,9% 34% 16,9% 34% 

Doenças do aparelho 

respiratório 

21% 15,4% 21% 15,4% 

  

 No Caramujo se destacou ainda: 

 

CARAMUJO 

Morbidades 2008 2009 

Tuberculose 16 casos 17 casos 

Candiloma acuminado 02 casos  

Sífilis em gestantes (15-49 a) 02 casos 09 casos 

Sífilis congênita 02 casos 04 casos 

AIDS 02 casos 04 casos 

 

 Fica perceptível através destes dados que houve um aumento do número de DST’s no 

ano de 2009 e uma redução das doenças infecto- contagiosas, neste casos, a tuberculose. 

 Nas últimas décadas, principalmente após o início da epidemia de AIDS, as DSTs 

readquiriram importância como problemas de saúde pública.Elas estão entre os problemas de 

saúde mais comuns no mundo. Nos países industrializados ocorre um novo caso de DSt em 

cada 100 pessoas por ano, e nos países em desenvolvimento, elas estão entre as cinco 

principais causas de procura por serviços de saúde (OMS-1990). 

 Para Paulino e Bedin (2009), a medida que se consiga conscientizar os pacientes da 

necessidade de procurar mais rapidamente os serviços de saúde para o tratamento necessário e 

seja ofertado para a população o maior número de informações possível a nível de prevenção, 

a cadeia de transmissão dessas doenças será rompida. 

 Destacamos também outras doenças prevalentes nesta população, como, por exemplo, 

a varicela com 38 casos em 2008 e 48 casos em 2009 no Caramujo. Outro dado que também 

chamou a atenção foi o da hanseníase que ultrapassa o dobro no sexo feminino (7) em relação 

ao masculino(3). 
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 Segundo o Ministério da Saúde (2011), a hanseníase constitui-se um problema de 

saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. Tem sua maior concentração entre as 

regiões Norte, Centro-oeste e Nordeste. 

 A partir dos dados de Hiperdia das Unidades de Saúde da Família (USF) do Morro do 

Céu e Lagoinha (pertencentes ao bairro do Caramujo),notamos nos atendimentos realizados 

pelas equipes de saúde  há um predominio do atendimento as doenças crônicas como 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, com destaque para a Obesidade.  

 

DOENÇAS CRÔNICAS 

Doenças Caramujo Morro do Céu 

Diabéticos 12 11 

Hipertensos 540 306 

Diabéticos + hipertensos 140 65 

 

 Dos portadores destas duas patologias, houve um predomínio do sexo feminino entre 

as faixas etárias dos 20- 59 anos. 

 Em relação aos fatores de risco, teve um destaque: 

 

FATORES DE RISCO 

Fatores Caramujo Morro do Céu 

Tabagismo 189 66 

Sobrepeso 337 180 

Sedentarismo 476 191 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2010),doenças como infarto, derrame cerebral, 

cânceres, diabetes e hipertensão causam 40% das mortes. Essas doenças levam, com 

freqüência, á invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para o paciente, 

sua família e a sociedade. 

Sobre a mortalidade na região, verificou-se um maior número de mortes no sexo 

masculino e em 2008 na faixa etária de 60-69 anos, enquanto que em 2009 mudou para a 

faixa etária entre 70-79 anos.  As mulheres, por sua vez, morrem mais a partir dos 80 anos. De 

2008 para 2009 houve um aumento no número de óbitos, de 77 para 84.  
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Quanto às principais causas de óbitos temos: 

 

CARAMUJO + MORRO DO CÉU 

Causas dos óbitos 2008 2009 

Doenças do aparelho 

circulatório 

21 casos 25 casos 

Causas externas 12 casos  

Neoplasias 11 casos 10 casos 

Achados anormais em 

exames clínicos e 

laboratoriais 

--- 12 casos 

Causas externas --- 10 casos 

Doenças do aparelho 

respiratório 

--- 10 casos 

 

Analisando os mesmo dados por sexo constatou-se que, em 2008, a mais prevalente 

em ambos os sexos foram as doenças de aparelho circulatório (9 casos em mulheres e 12 

casos nos homens). É importante ressaltar que a terceira doença mais frequente nos homens 

foram as doenças do aparelho digestivo, a saber, a doença alcoólica do fígado.  Em 2009 

continuou sendo a mais prevalente as doenças do aparelho circulatório em ambos os sexos, 

porém nos homens, a segunda principal causa foram as doenças do aparelho respiratório o que 

não havia se apresentado em grande número no ano anterior. Segundo os dados do SINASC 

observou-se uma queda no número de nascidos vivos de 2008 para 2009 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

recentemente revelam que os homens vivem em media 7,6 anos a menos que as mulheres. 

Dados IBGE revelam ainda, que a expectativa de vida dos homens embora tenha aumentado 

de 63,20 para 68,92 entre os anos de 1991 para 2007 ele continua com media de 7,6 anos a 

menos que as mulheres. 

Em estudos realizados pelo Ministério da Saúde entre os anos de 1980 e 2005 apontam 

que as principais causas de mortes entre os homens foram às doenças isquêmicas do coração, 

seguido de doenças cerebrovasculares. Na seqüência está o homicídio.  

 Nesta etapa foi possível identificar o perfil da comunidade do Caramujo, percebendo a 

estrutura territorial do bairro, os fatores sócio-político-econômicos que permeiam a realidade 
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da região, a cultura da população ali presente, a religião,as questões relacionadas a saúde, 

entre outros. Estes dados nos auxiliam a identificar as necessidades reais desta comunidade, o 

que será apresentado no próximo item, suas principais causas e a partir daí pensar soluções 

que sejam pertinentes a esses resultados encontrados. 

 

 

       4.2 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE 

  

As necessidades de saúde se situam no nível das questões sociais presentes na 

população, na forma como esta encontra maneiras de identificar e satisfazer suas 

necessidades. Ela expressa uma relação muito próxima entre o indivíduo e o social, onde este 

pertencente a um grupo (família, colegas, grupos religiosos), é constantemente influenciado 

por seus valores e a cultura que está a sua volta. 

Para melhor identificar estas necessidades e buscando também estabelecer um 

conceito único de necessidade de saúde, Cecílio (2001), propôs a taxonomia das necessidades 

de saúde compostas por quatro grupos de necessidades. 

Neste momento, com base nesta taxonomia e utilizando os achados encontrados 

através do mapeamento realizado na etapa anterior, levantaremos as principais necessidades 

de saúde da comunidade do Caramujo. 

  O primeiro conjunto de necessidades que compõe esta taxonomia corresponde às 

boas condições de vida (Boa moradia, alimentação, transporte, lazer, meio ambiente 

adequado). Neste grupo através do mapeamento, identificamos as seguintes necessidades: as 

construções das casas que são feitas em encostas, devido à escassez de regiões planas, de 

forma desordenada e precária, sendo assim um grande risco para desabamentos, como 

ocorrido no mês de abril de 2010. Outra necessidade seria a coleta de lixo que é realizada na 

área mais central do bairro. Já nas regiões mais altas dos morros a coleta é prejudicada, 

devido ao difícil acesso. Juntamente a esta problemática encontra-se o lixão presente  na 

região, que  leva a ocorrência de outros problemas como: a contaminação do solo; a liberação 

de gases, detre eles os tóxicos, pela decomposição dos resíduos orgânicos depositados; a 

mudança significativa do relevo, contribuindo com a alteração tanto da drenagem superficial, 

quanto do microclima local; acúmulo de material junto às vertentes, favorecendo a ocorrência 

de processos de escorregamentos (deslizamentos); presença de vetores nocivos à saúde do 

homem; além da própria expansão que a área do vazadouro vem sofrendo, aumentando ainda 
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mais sua proximidade com os moradores, comprometendo a qualidade de vida destes na 

mesma proporção.  

Dentro deste conjunto ainda percebemos o poder aquisitivo da região, através do 

comércio ali presente, que é constituído de pequenos estabelecimentos, devido a baixa renda 

da população e o baixo investimento por parte dos comerciantes. Destacamos também a 

necessidade de segurança pública, devido ao constante aumento da violência no bairro e o 

serviço prestado ser muito precária na região. Por último percebemos a ausência de áreas de 

lazer na região, o que poderia ser também uma das causas do aumento da criminalidade. 

O segundo conjunto está relacionado ao acesso e poder de consumo que a comunidade 

tem sobre as diversas tecnologias dentro da área da saúde. Percebemos que a população tem 

grande dificuldade em relação às referencias para especialidades e realização de exames mais 

específicos, que na sua maioria, chegam a demorar até um ano para serem marcados e quando 

realizados, os resultados por vezes são extraviados e não recuperados. Há ainda na Unidade 

um problema relacionado ao número de encaixes para os médicos que é muito pequeno, tendo 

os usuários, muitas vezes, que se deslocar-se para uma unidade que ofereça um serviço de 

emergência para atendimento ambulatorial. Porém esta alternativa torna-se inviável para 

vários deles dada as dificuldades dos mesmos arcarem com os custos do transporte. 

O terceiro conjunto trata sobre a necessidade de criação de vínculo afetivo entre 

usuário e equipe ou profissional, sendo enquadrado aqui o acolhimento, possibilitando ao 

cliente ter uma referência dentro do sistema de saúde. O PMF auxilia bastante na formação 

deste vínculo, através das visitas domiciliares, possibilitando que o usuário, através, 

principalmente, dos agentes comunitários de saúde procure mais vezes o serviço de saúde. 

Porém no que diz respeito a prestação de informações dada pelos profissionais, esta é avaliada 

pelo usuário como sendo insuficiente para o esclarecimento de suas duvidas, o que 

demonstrando uma falha no acolhimento dentro da Unidade. 

O quarto e último conjunto fala sobre a necessidade de autonomia que o indivíduo tem 

sobre o seu modo de andar a vida. Sendo este capaz de lutar pela satisfação de suas 

necessidades. Dentro deste conjunto, percebemos que a comunidade pouco se mobiliza para 

as questões sociais de seu interesse, tendo uma maior ação em épocas eleitorais onde se 

estabelece um vínculo com políticos em troca de algo. 

Para finalizarmos esta análise, resumimos as necessidades em saúde encontradas, 

fazendo uma relação com os quatro conjuntos da taxonomia das necessidades de saúde 

abaixo: 
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Necessidades de saúde, segundo Cecílio 

(2010) 

 

Necessidades de saúde encontradas 

 

 

Boas Condições de vida 

 

Construção de casas em encostas, de forma 

precária e desordenada; coleta de lixo 

prejudicada nas áreas mais altas do bairro, 

sendo uma das causas formadoras do lixão, 

que gera diversos problemas de saúde na 

região;baixa renda da população; segurança 

pública precária e ausência de áreas de lazer  

 

 

Poder e ter acesso a tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e prolongar a vida. 

 

 

Dificuldade de acesso aos serviços de 

referência e contra-referência; dificuldade 

para marcação de consultas e ausência de 

serviços para pequenas emergências 

 

Criação de vínculos (a)efetivos entre 

usuários e uma equipe e/ou profissional 

 

Estabelecimento de vínculo através dos 

agentes comunitários de saúde, porém falha 

na prestação de informações e acolhimento 

dentro da Unidade 

 

Necessidade de se ter graus crescentes de 

autonomia no seu modo de andar a vida 

 

Pouca mobilização pelas questões sociais, 

tendo dificuldade para lutar pela satisfação 

de suas necessidades 

                                   

Tendo feito o levantamento das necessidades, é possível realizar a próxima etapa que 

diz respeito a elaboração dos diagnósticos de enfermagem da comunidade, que neste caso, 

tomaremos por a CIPE ( Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem). 

      4.3 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIOS 

 Nesta etapa propomos elaborar diagnósticos de enfermagem voltados para a 

comunidade a partir das necessidades de saúde levantadas anteriormente e tendo como base a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE). 

 Paulino (2009),  ressalta que para se realizar um adequado diagnóstico da comunidade, 

é necessário que os dados coletados como, por exemplo, informações referentes aos aspectos 

demográficos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, em especial o saneamento básico, 

sejam abrangentes.  
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 A CIPE é uma ferramenta que serve como um instrumento de informação para 

descrever a prática de enfermagem nos abrangentes sistemas de informação em saúde.   

 Em sua essência tem como componentes, os elementos da prática de enfermagem: o 

que os enfermeiros fazem com relação a certas necessidades humanas para produzir 

determinados resultados (intervenções, diagnósticos e resultados). 

 Abaixo trazemos através de um fluxograma, o processo de informação gerado pela 

CIPE.  

 

                              CIPE 

                 Diagnóstico 

                Intervenção 

                Resultados 

 

            INTRUMENTO DE INFORMAÇÃO 

            Para descrever a prática de enfermagem 

            SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

         

       Descrever a            Identificar a           Gerar novo 

                      Prática de enfermagem   Contribuição de      conhecimento 

          Enfermagem nos 

        Resultados de saúde 

                                                                                                                         

                                                                                                                     Fonte: CIPE,2007 

Ela é composta por sete eixos (foco, julgamento, cliente, ação, meios, localização e 

tempo).  

Para a elaboração dos diagnósticos a partir desta classificação utilizamos os eixos, 

foco e julgamento, podendo incluir termos adicionais dos outros eixos (cliente, ação, 

localização e tempo) quando necessários. 

Aprofundamos o conceito de cada eixo na tabela abaixo. 

 

Assegurar qualidade 

e promover 

melhoria na prática 

Prática 

Pesquisa 

Educação 

Políticas 

Gerenciamentos 
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Eixos Definição 

FOCO A área de atenção que é relevante para a enfermagem. 

(exemplos: dor, sem teto, eliminação, expectativa de vida, 

conhecimento)  

JULGAMENTO Opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da prática 

de enfermagem. (exemplos: nível diminuído, risco, aumentado, 

interrompido, anormal) 

TEMPO O momento, período, instante, intervalo ou duração de uma 

ocorrência. (exemplos: admissão, nascimento, crônico) 

LOCALIZAÇÃO Orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 

intervenções. (exemplo: posterior, abdome, escola, centro de 

saúde comunitário) 

MEIOS Uma maneira ou um método de desempenhar uma intervenção. 

(exemplo: bandagem, técnica de treinamento de bexiga, 

serviço de nutrição) 

AÇÃO Um processo intencional aplicado a um cliente (exemplo: 

educar, trocar, administrar e monitorar) 

CLIENTE Sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de 

uma intervenção. (exemplo: recém-nascido, cuidador, família, 

comunidade) 

                                                                                                                                    Fonte: CIPE,2007 

Esses eixos poderão ser usados, através da realização de combinações entre os 

mesmos, por enfermeiros para criar declarações (frases) sobre diagnósticos de enfermagem, 

intervenções e resultados, para uso na prática. 
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Na etapa anterior desta pesquisa, foi encontrado algumas necessidades de saúde 

presentes na comunidade do Caramujo, que foram enquadradas dentro de uma categoria 

apresentada por Cecílio (2010). 

Nesta etapa, elaboramos diagnósticos de enfermagem, através da combinação dos 

eixos apresentados na tabela acima, a partir das necessidades de saúde encontradas. Exemplo:                                                                                                                                        

                                                                                                            FOCO             

Coleta de lixo prejudicada nas áreas mais altas do bairro                      processo ambiental 

                          Necessidade de saúde                                                      comprometido                                                                                                                                              

                                                                                                     JULGAMENTO              

                                                                                                         Diagnóstico 

É importante ressaltar, que esta classificação trás em sua composição termos que em 

sua maioria destina-se a diagnósticos voltados para um campo individual. Para a composição 

do diagnóstico da comunidade, nos detivemos as terminologias contidas nos eixos voltando-as 

para o coletivo. 

Abaixo construímos uma tabela onde trazemos as necessidades de saúde já 

apresentadas e os diagnósticos encontrados. 

 

 

Necessidades de saúde 

segundo Cecílio (2001) 

 

Necessidades de saúde 

encontradas 

 

Diagnósticos de 

enfermagem da 

comunidade do 

Caramujo 

 

Boas Condições de vida 

 

Construção de casas em encostas, 

de forma precária e desordenada; 

coleta de lixo prejudicada nas áreas 

mais altas do bairro, sendo uma das 

causas formadoras do lixão, que 

gera diversos problemas de saúde 

na região;baixa renda da população; 

segurança pública precária e 

ausência de áreas de lazer  

 

Processo ambiental 

comprometido; 

Saúde da 

comunidade 

comprometida;serviç

o policial 

comprometido; 

Baixo rendimento 

familiar;  

Pequena infra-

estrutura residencial 
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Poder e ter acesso a 

tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e 

prolongar a vida. 

 

Dificuldade de acesso aos serviços 

de referência e contra-referência; 

dificuldade para marcação de 

consultas e ausência de serviços 

para pequenas emergências 

Instituição de saúde 

com serviço 

comprometido 

baixo serviço de 

transporte  

 

Criação de vínculos 

(a)efetivos entre usuários e 

uma equipe e/ou 

profissional 

 

Estabelecimento de vínculo através 

dos agentes comunitários de saúde, 

porém falha na prestação de 

informações e acolhimento dentro 

da Unidade 

 

Comportamento 

interativo 

comprometido; 

Direitos do paciente 

interrompido 

 

Necessidade de se ter graus 

crescentes de autonomia no 

seu modo de andar a vida 

 

Pouca mobilização pelas questões 

sociais, tendo dificuldade para lutar 

pela satisfação de suas necessidades 

 

Processo social 

comprometido, 

Participação social 

dependente da 

política 

 Anteriormente foi citado que muitas vezes no ambiente da rede básica o processo de 

enfermagem não segue as etapas como a construção de um histórico (mapeamento da 

comunidade), detecção de problemas (levantamento das necessidades de saúde), construção 

de diagnósticos, indo direto para as intervenções, devido na maioria das vezes os profissionais 

de enfermagem pela vivência e experiência vivida ao longo do tempo intervirem de forma 

direta sobre as problemáticas, não relatando o processo como um todo.  

Ficou perceptível nesta etapa da pesquisa que a elaboração destes diagnósticos trouxe 

uma linguagem mais unificadas entre os profissionais, aproximando assim o olhar de todos 

para um mesmo foco, para os problemas que são reais, sendo possível intervir, mesmo que 

sejam utilizadas estratégias diferenciadas para a resolução destes. 

A utilização da CIPE como ferramenta dentro deste processo de construção, foi um 

importante instrumento, pois possibilitou realizar uma adequação entre os eixos oferecidos 

pela terminologia e a realidade encontrada, favorecendo elaborar diagnósticos que estivessem 

mais aproximados do que se enxergava na realidade. Possibilitando assim em uma próxima 

etapa intervir de forma mais pontual.  

 Ficou visível que a construção destes diagnósticos só foi possível, pela informação 

apresentada pela comunidade, através do histórico social da área, a realidade sócio-político-

cultural. Campos e Wendhausen (2007), ressaltam que a participação social é imprescindível 

no diagnóstico, definição de prioridades, acompanhamento e avaliação do trabalho. Dizem 
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ainda que o trabalhador de saúde tem papel fundamental para criar ambiente e condições 

favoráveis à participação. 

Tendo estes diagnósticos construídos, nos permite ter uma visão mais ampliada dos 

reais problemas que atingem a comunidade, suas possíveis causas e as conseqüências, sendo 

possível a partir daí gerar estratégias mais pertinentes a realidade encontrada e obtendo com 

isso um resultado positivo para a resolução das problemáticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e 

sim a caminhada. Caminhando e semeando, no 
fim terás o que colher.” 
                                                                      

                                                                       Cora Coralina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandre Sena – PET-SAÚDE 

 

http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/cora-coralina
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da pesquisa realizada, observou-se que a detecção de dados obtidos através do 

mapeamento da comunidade como, por exemplo, conhecer a história da comunidade, nos 

possibilitou enxergar outras questões: como no decorrer dos anos esta comunidade foi 

evoluindo? Quem são os moradores presentes nesta comunidade hoje? Qual a faixa etária 

predominante? Que condições sócio-econômicas esta comunidade possui? E o que as levou a 

tais condições? Quais são as condições de saneamento básico? Como se dá a participação da 

comunidade em questões de seu próprio interesse? Dentre outras. 

Estes pontos identificados nos permitiu entender que certas transformações ocorridas 

com o passar dos anos, neste território, trouxeram para grupos diferenciados de um mesmo 

espaço, malefícios e benefícios. Como já citado, anteriormente, a questão do lixão, que vem a 

ser fonte de renda por uma parte da população, mas para outras (incluindo os trabalhadores do 

lixão), trás grandes prejuízos a saúde e ao meio ambiente.  

Outro ponto também interessante é a questão cultural, que influencia diretamente 

sobre o processo saúde-doença. Um costume que para nossa cultura pode ser intolerável, e 

grande causador de doenças, para outra já é comum, faz parte de sua rotina, não vindo a ser 

causa de grandes problemas. Um exemplo que nos chamou bastante a atenção foi a questão da 

gravidez na adolescência, que tem um índice relativamente alto e que é encarado pela maioria 

das adolescentes e seus familiares como algo normal, sendo para muitas delas uma realização 

pessoal. 

Após realizarmos o mapeamento, identificamos que é essencial que as ações de saúde, 

sejam guiadas pelas especificidades dos contextos dos territórios de vida cotidiana de 

determinada comunidade, para que desta forma possam ser definidas e conformadas práticas 

adequadas as peculiaridades presentes na região.    

Através desta discussão podemos comprovar que ao realizarmos o mapeamento da 

comunidade, foi possível identificar os problemas existentes na região de forma mais clara. 

Podendo ainda identificar a origem dos problemas e os impactos por estes causados. 
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Por meio do mapeamento, identificamos as necessidades de saúde, que estão 

vinculadas a diferentes vertentes como, por exemplo, as necessidades biológicas, onde é 

realizado um julgamento clínico a partir das respostas apresentadas pelo indivíduo, família 

e/ou comunidade aos processos vitais ou problemas de saúde. Como também, as necessidades 

sociais, vinculadas ao processo histórico de tal comunidade.  

A taxonomia das necessidades de saúde, apresentada por Cecílio(2010), busca integrar 

as várias dimensões deste conceito, indo desde a questão biológica até a social, agrupando-as 

em quatro conjuntos: boas condições de vida, com ênfase nos fatores ambientais; acesso e 

consumo de tecnologias, que permitem prolongar e melhorar a qualidade de vida; 

estabelecimento de vínculos afetivos, tornando o profissional como referência para o usuário, 

fornecendo confiança a este e por último a autonomia do indivíduo no seu modo de andar com 

a vida. 

A identificação das necessidades de saúde encontradas com base na taxonomia 

proposta por Cecílio facilitou identificar os fatores causais a que estavam relacionadas, 

ficando visíveis as diferentes dimensões de necessidades presentes na comunidade, facilitando 

posteriormente a construção dos diagnósticos. 

Dentre os quatro grupos de necessidades, nos chamou a atenção, na comunidade do 

Caramujo, o conjunto relacionado a boas condições de vida, onde destacamos a questão do 

lixão, as condições precárias de saneamento básico, ausência de áreas de lazer e a segurança 

da região e o conjunto relacionado a necessidade de se ter graus crescentes de autonomia no 

seu modo de andar a vida, onde ficou visível a pouca ou ausente mobilização da comunidade 

para questões sociais. 

A identificação das necessidades de uma comunidade auxilia no estabelecimento de 

uma atenção integral, onde com base nos princípios do SUS, permite que a população tenha a 

garantia de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e 

coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência.  

Notamos que a percepção das necessidades de saúde de uma comunidade, é essencial 

para a realização das ações, pois permite que os trabalhadores e serviços de saúde exerçam 

constantemente a escuta ativa da população na busca pelos “cuidados em saúde”, tomando 

suas necessidades como centro de intervenções e práticas. 

Neste âmbito, identificamos a taxonomia das necessidades de saúde como sendo um 

instrumento que possibilita a construção dos diagnósticos de enfermagem para uma 

comunidade, tendo em vista que permite enxergar as reais necessidades da comunidade, em 

suas diferentes dimensões. 
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Tendo as necessidades de saúde identificadas, torna-se possível a construção dos 

diagnósticos de enfermagem da comunidade, que possibilitam planejar e organizar de forma 

adequada as ações de saúde. 

Como dito anteriormente para se ter um diagnóstico da comunidade ideal, é necessário 

que os dados coletados sejam abrangentes, com informações referentes a aspectos 

demográficos, sociais, econômicos, culturais e ambientes. Nesta pesquisa, estes dados foram 

obtidos através do mapeamento da comunidade, onde, nesta etapa, pesquisou-se todo o 

histórico da comunidade, que junto à taxonomia das necessidades, conseguiu-se fazer o 

levantamento destas. 

A construção dos diagnósticos, dentro desta pesquisa, foi visto como de suma 

importância em todo o processo, pois permitiu identificar a situação de saúde e a condição de 

vida da região. 

A CIPE demonstrou ser uma classificação ideal no processo de construção dos 

diagnósticos da comunidade, pois permitiu uma linguagem unificada não só entre os 

enfermeiros, como também entre toda a equipe de saúde, possibilitando realizar ações 

pontuais de forma interdisciplinar. 

Seu método de construção e a terminologia nele contida nos dão uma gama de 

possibilidades, sendo isto muito positivo, pois aproxima o diagnóstico ao máximo das 

problemáticas encontradas na realidade comunitária. 

Dentro do processo de enfermagem, ela vem unificando e somando todas as etapas 

anteriores (histórico social e identificação dos problemas), trazendo em si um conjunto de 

informações, que permite dar continuidade a etapa seguinte que é das intervenções. 

Concluímos, dizendo que este trabalho atendeu as expectativas a nível científico pois 

atingiu aos objetivos propostos e apresentou resultados passiveis de utilização prática pelas 

equipes de saúde da Atenção Primária a Saúde, além de se tratar de um estudo inovador para a 

Enfermagem e a área da Saúde Coletiva. 

Como sugestão, indica-se realizar futuramente uma análise das intervenções de 

enfermagem, voltado para os diagnósticos encontrados neste estudo, buscando dar uma 

continuidade a pesquisa, tendo em vista que não existir estudos que contemplam esta 

temática.  

 Espera-se que este estudo contribua para o ensino, principalmente da área da saúde 

coletiva, uma vez que há poucas literaturas acerca do tema e por ser uma temática recente e 

ainda pouco estudada. Além de trazer conceitos inerentes ao profissional de enfermagem, os 
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quais podem ser absorvidos por meio do referencial teórico abordado e exemplificado com os 

dados obtidos na análise da pesquisa. 

 No campo prático, espera-se que a construção do diagnóstico da comunidade, através 

da taxonomia proposta por Cecílio(2010), auxilie no processo de intervenção, através da 

promoção, prevenção e cuidado dos indivíduos, tendo um olhar diferenciado sobre os 

problemas existentes na comunidade. 

 Para a pesquisa, espera-se que os resultados aqui encontrados possam ter contribuído 

para o desenvolvimento científico. Porém, percebemos que faz-se necessário a existência de 

outros estudos voltados para esta temática, de forma que comprovem a relevância na 

utilização de um diagnóstico que esteja voltado para a comunidade, tomando por base a 

taxonomia das necessidades de saúde. 
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ANEXOS 

 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo 
não atingindo o alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis." 

                                                                                                                    José de Alencar 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandre Sena- PET- SAÚDE 

http://pensador.uol.com.br/autor/jose_de_alencar/
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7.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 

 
 

 


