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Trabalho realizado na prática de enfermagem comunitária da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, na Unidade de Saúde da Família Divisa, localizada no Distrito 
Glória, Cruzeiro, Cristal. O diagnóstico comunitário é um processo de pesquisa-ação 
que identifica os principais problemas de uma comunidade, com a participação da 
mesma, mobilizando recursos para sua resolução (TESSIER; ANDREYS; RIBEIRO, 
1996). É um estudo exploratório descritivo realizado na área de abrangência do PSF 
Divisa. Coletaram-se informações em prontuários de família, entrevistas com agentes 
comunitárias de saúde (ACS), caminhadas para observações e registro fotográfico. As 
informações foram sobre infra-estrutura e problemas da comunidade, serviços e ações 
oferecidas no PSF Divisa. Observou-se que a maior parte do esgoto não é canalizado, 
sendo despejado em córrego junto às casas. A água e a luz são conseguidas, em parte, 
de forma clandestina. As ruas são, na maioria, de chão batido e as casas são construídas 
desordenadamente, sem numeração seqüencial. O comércio é basicamente informal e as 
reivindicações da comunidade são quanto ao esgoto e às condições de saúde. O PSF 
Divisa atende cerca de 2700 pessoas e conta com uma médica, uma enfermeira, uma 
dentista, um atendente de consultório dentário, uma auxiliar e uma técnica de 
enfermagem e quatro ACS. Desenvolve os programas Pré-natal, Prá-nenê, Prá-crescer, 
Bolsa Família e Saúde da Mulher. Os principais problemas da comunidade são: o 
elevado índice de hipertensos e diabéticos, a falta de creches, áreas de lazer e 
segurança, o córrego a céu aberto, o tráfico de drogas, o desemprego e a baixa 
escolaridade. Concluindo, o diagnóstico comunitário, quando estruturado, exerce papel 
importante para promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. 


