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Durante estágio realizado no sétimo semestre da graduação em Enfermagem, 
através da disciplina de Enfermagem Comunitária, vivenciamos uma 
experiência diferente das oferecidas no decorrer do curso. Conhecer a 
realidade de uma comunidade e identificar diferentes variáveis (história familiar, 
fontes de renda, educação, lazer, saúde e outros aspectos sociais) que possam 
influenciar no processo saúde-doença contribui significativamente para planejar 
e organizar as ações de saúde ofertadas a esta população. Nesse sentido, 
conceituando Diagnóstico Comunitário (DC) como um processo de pesquisa-
ação que permite identificar, com a participação da comunidade, os seus 
principais problemas e mobilizar recursos para resolvê-los, acreditamos que o 
DC seja uma ferramenta útil para caracterizar determinada região e promover 
um desenvolvimento social que proporcione melhores condições de saúde e 
qualidade de vida para a população envolvida. Através de oito visitas 
realizadas no Rincão das Flores (Estrada das Quirinas), cuja localização é o 
bairro Lomba do Pinheiro - área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 
Panorama - pudemos observar a comunidade como um todo, conversar com 
alguns moradores, coletar informações e ter algumas impressões. As visitas 
aconteceram no período compreendido entre 10 de setembro e 13 de 
novembro de 2007 e serviram para mostrar potencialidades e problemas da 
região. Assim, foi possível caracterizar a mesma utilizando as informações 
coletadas para a construção deste tipo de diagnóstico, que é um processo 
dinâmico e exclusivamente comunitário. Desta forma, visando melhorar o modo 
de vida e o estado de saúde dos moradores desta comunidade, sugerimos 
algumas ações aos profissionais de saúde responsáveis pela atuação nessa 
área, acreditando que estas possam servir como soluções para minimizar ou 
resolver alguns problemas. Salientamos que esta experiência foi única e trouxe 
inúmeras reflexões, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito pessoal, pois 
refletimos criticamente acerca do que foi encontrado e observado. 
 
 
 
 


