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SINOPSE 

Procurou-se neste traOO.lho reunir não só os diferentes con

ceitos sobre a expressão "Diagnóstico de Enfermagem" utilizada por alguns 

autores 7 mas, numa dissertação sucinta à base de citações diversas, situ

ar a sua aplicação em saúoe pública como atividade exclusiva da enfermei

ra, Procurou-se mostrar ainda o valor elo trabalho em equipe 7 tanto multi

profissional como de enfermagem~ na contribuição para o diagnóstico feito 

pela enfermeira. Sugere este trabalho ainda a elaboração de um processo 

sistemático para o diagnóstico de enfermagem em saúde públicJ. na prática, 

pela utilizaç~o de roteiros e modelos. 

SU.MdiHY 

An attempt was made not only to gather the concepts on 

"nursing diagnosis" given by several autors, but, through a brief essay 

based on different quotations, to apply it to public health as an exclusive 

nurses activity. The vnlue of mul tiprofessional as 'vell as nursing teCtm

-work in the assessment of thc d i:J.gnosis done by the nurse is presontec~. 

This pap~r also mentions the advantlfC of workinr out a siste~atic process 

for the nursine-diagnosis ir1 public heal th tl:rough thc use of guicles anc 

recorc forms. 
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1 .. INTRODUÇ'lO 

Entre os artigos lidos durante o levantamento bibliogr~fico,encon

tramos um datado de 1963 (31) em que o autor afirmava ter sido a expressão 

"djagn6stieo de enfermagem" introduzido na literatura há muitos anos, mas 

haver ainda, naquelu data, confusão e dúvida quanto à sua definição. 

Desde esse artigo :.1té hoje, dr_:Correrarn alguns anos e mui to se tem 

escrito e discutido, tanto sobre a sua conceituaç~o e adequada inclus3o no 

vocabulário de enfermagc;n, como sobre a sua aplicação ao camL)O prático. 

Mas quem poderá dizer que, ao emprcgJ.r-se hoje :.1 expressão "diagnóstico 

de enfermagem'' n!l.o encontre nenhuma dúvidn. ou controvérsia mesmo num gru

po de enformeir'-1s? Julgamos ter percebido aind::1 algumas interrogo.çõos du

r<::.nte urn simpósio sobre o :.1ssunto re2.liznélo dur::mte o XXII Congresso Br:::.

silciro do Enfermagem ' S.Paulo 1970). 
E para nós? Ser:'1 que também nõ.o rcst,;.m dúvidas? 

Est&s e outras questões estimularam-nos a fazer uma revisno biblio

gráfica do que cstario. escrito sobre o assunto, sugerinõo-nos ao mesmo tem

po um estudo sobre a sua aplicação ao campo de enfermagem de saúde pÚblica. 

As dificuldaoes cncontrn.das à medina quE: se va.i ernbatcndo com a 

cornplcxid:.1de do assunto o a quase incxist~ncia de bibliografia sobre a sua 

aplicação cspceificJ. à saúde pública foram urna expcri~nci<.l. <'lesagraé15.vcl, 

por vezes, lançando-nos em ad~ptações e elaborações que loso a seguir con

sideravamos insatisfatórias. Mas talvez por isso mesmo a consideramos útil 

poraue nos lembrou a neeessidaéle de urn maior estudo sobre o assunto. Assim, 

é provó.vel qu.e a.s tcorius aqui anrcsent~•d:1s c os métodos de análise suge

ridos venham u ser alterados e completados com a contribuição c experiên

cia de outros ou mesmo nossa, principalmente no respeitante a urna simpli

ficaç~o do diagn6stioo de enfermagem de saúde pÚblica por uma an,lisc sis

tematizada das principais necessid..:.des da família e da comunic1o.C'o. JulgCJ.

mos, no entanto, que, para o nivel em que os conhecimentos sobre o tema 

cstno atualmrntc, este trabalho poderá. dar um pequeno contributo no esti

mulante trabúlho que, na onfc:rmugem de S:::J.Úde públ ica5 é o trabc.:.lho com f1 

f:.::.mília. 

2 - REV!S10 DE ALGUNS CONCEITOS USADOS EM ENF'E'Hl'.L~GEH DE SAUDE Plri~LICA 

mí.o pomos em dúvic a quo toe os aquel.-:;s que lerem este trabalho pos

suam um conhecimento bastante vasto na conceituação de termos usados em 

enfermagem de SflÚÕ e públicél. Relernbrélndo port.:mto neste capitulo o que en

tendemos por algumas expressões ou palavras temos apenas por objetivo um~ 

maior facilià:;.c1e no encadeamento do assurtto c uniformido.dc de linguagem. 
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2.1. - Enform~gom de Saúde Püblica 

Em outubro de 1958 a Comiss~o de Peritos de Enfermagem (39) defi

niu-a corno "um aspecto especializado da enfermagem que combina as habili

d~dcs especific~s de enfermagem, de saúde pública e algumas fases do assis

tência social, :.1ssirn como funç~os inerentes ao progrél.rn;J. global de sattclc." 

Alguns anos depois, Fro8man (20) fazia sobressair na sua definição, 

que em enfermagem de saúde pú'blica, a "técnica, as aptidões de relações 

humanas, an~lisc c organizaçno s~o aplicadas a problemas de saúde que a

fl'tarn a comunidade" e "em relnção adoquaà __ , ao sabrr de outros membros". 

Ramos (43), por sua vez, defende a posiçao da enfermeira de saúcle 

públicd. como coordenadorados problemas de saúde da. r~cm!lia, alÉm do d .r 

cuiCiados de enfermagem compreensivos ao inclividuo ou grupos na comunidade 

"procur<J.ndo quo cada um encontre: a melhor forma de ajudar-se ••• integrado 

no meio em que vive". Inclui "uma ação positiva, prevE~ntiva, tcraGcutica 

e reabilitadora". 

Destas 3 definições podemos extrair as seguintes conclusões: 

A enfermeira de saúde pública: 

a - planeia os cuid~dos do enfermagem+ a partir de problom~s de 
suúd e que af,Jto.m a comunid tdc c tr .1bi1lhando em equipe 

b - desenvolvo a sua ação++corn :J. comunidade 

c - ostâ cssonci:J.lmento rcspons~vel pela melhoria fa s.1údc da 
comunicl::~.dc tendo corno unid,·.de: de trabalho a fc;_rnilic., scj~ 

. t" . +++ t . t . b . l . t ~ numa ass1s cnc1o. cura 1vu, prE:vcn 1v~1, rca 1 1 ~L~.·ora ou 
de promoç~o de saúc1c. 

2.2. - Diapn6stico do Enfermagem- Diagn6stico de Enfermagem de 
Saúde iública 

Mesmo quo a à cfiniçõ.o dest::.1. exprcss~o nos obrigue a alongarmo-nos 

um pouco mais, ach:J.mo-lo indispcnsável já quo é a razão oeste trn.bllho. 

Foi mencionado, anteriormente, haver algumas cnfrrmeir.1s (embor:J. 

------------···--·---- ---- -------·--·-· ---··---"~·-------------~ ---~ .. -~--·-· .. ~--------~--· ---- ----~---

+ Cuidados de Enfermagem - Açao de enfermagem resultante da sua rcaçno ao 
comportamento, situação ou condição ~o individuo, da famili.1 ou d~ co
munil1 ... de. 

++ Aç:'..o d.J. Enfcrmag<·m- Fazer pLlO individuo, familiu. e comunida.Cic, :J.'?uilo 
que não poclem fazer· por si, scjc1 porque lhes fu.l tam s. força, a vontade 
ou o_conhccimcntol auxiliá-los quando po.rcis.lmcntc impossibilitados; 
oricnt{~-los c sup(·rvision~c-los i enco.minh5.-los a outros recursos ::Lssis
tencLüs. 

+++ Assisti~nci~..:. dQ Enf(rm<..:.g(~m - PrcsL-r cuic'L~dos ele enfr:r1agcl1 o.o inc1ivi
duo, à familic ou 8 comuni0o.c1e. 

( DcfiniçÕE:s usad'.tS pelo Departamento c1c LnfcrQo.gcm Médico-Cirúrgic'-1 àc" 
Escola de Enfermagem da U.S.P.) 
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em número limit~1c:o, oremos ) que p~1rccom rcfut:..:.r a.indc. a exprcss"'í.o 11 dia

gnóstico de: c.nfcrmu.gcm 11 talvez por _,tribuircm :.1 quem a utilize uma cort:" 

imisç~o em termos at6 h& pouco quase exclusivamente utilizados pelos m6-

d icos. Nilo concordamos. No ~:nL;.nto, mesmo com alguns autores que: :1 :::.cei

tc.m, tarnb6m não estamos de pleno acordo quanto ,~ :::.rr~a de aplica.çêi.o a que 

s~ referem. Dent (15), por exemplo, menciona que a onform0ira em nl~uns 

hospitais ingleses faz o d b.gnóstico de óbito. Pha.neuf (40) pcrgunL:. se 

"a. enfermeiro., como um componE:ntE d . .::. o.ssist~ncia so.nit6rio., não s :bcr6. 

distinguir entre u. vid•1 e a morte, entr~" umn. rccupcraqão r5.pif!_. e Umél. con

VG.lcsccnça lenta". Slu.tor (49), embora não me:ncione c. palnvro. dio.gnóstico, 

apresenta o. situaç'ilo de triagem feita pclu enfermeira num depurtam0nto de 

em<.rgªncia, determinando o. prioric1~~e de o.ssist~ncia c o local próprio de 

tro.tarnento quo.neo c.vnlia o gr.:1u de morbilicLcle e faz os cnc<1rninh ~mentes 

apropriados. Ainéla Gilhooley (21) diz que a enfermeira "participa"dc ati

vicCl.ces de clL1.gnóstico d.epenrendo do gru.u élc col:J.born.çd.o com o méc-ico 

"poxque reconhece os sinto~as de grupos de ClocnçCJ.s 11
• 

N'iio queremos discutir se a cnfexme ircJ. terá ou nõ.o a cu.paciCL.cle pa

ro. as ativiclac'!os apont._~.clo.s, julramos, no entanto, qu· os mcncion:~clos au

tores rclé1tu.m, em alguns ~os exemplos rncncion~dos, expori~nci~s em que a 

enfermeira ocupa um lugar dentro éi~a dclepaç'ilo de t'-l.refo.s méc ic.j,s numa pro

eress'5.o normal cos conhrcimcntos c complexic"aclc crescente elas funçõPs f1a 

enfermeira. Não 6 este o Ô.mbi to do dingnóstico a que nos r~.rerircrnos nc s

tc tr:~.b:J.lho. Bonney & Rothbcrg ( 9) escL~recem bem: d io.tnóstico ele enfer

magem "não é um õ iagnóstico médico feito pela enfermc ira". Também ChambE:rs 

(13) depõe que o cUagn6stico de enfcrrnJ.gem "abr.;~nge problcmJ.s que n'iio fo

rG.m cS}Jecific,,mcntt analisados ou trata<' os p( lo lllt!dico". 

Paru justifirur o n~sso ponto éle vista, preferimos p~rtir da tese, 

mesmo um tu.nto va.g,_--~., aprcscntaCiéc por Hornune (24).Diz a autor~,quc "nã.o 

hft lei que proibu. o uso dü cldjctivos paru. qualific.1r a palavra. ciagnósti

co. Aliás usam-se adjetivos para àcfinir um tipo especifico ele diagnósti

co- diugnós~ico laborat6ric.l, di~gnóstico r~diol6gico, etc •• Acredito 

que dever·iumos u.ccitur a palavr-1. "ch~ cnftrmr.lg;:;rn" coMo um u.Cljctiv0 quali

ficativo ele (li<lgnóstico o estubclocer o fato ~e aue est~ dentro ~u. ~tica 

e é J.CE1it~vcl para a enfermeira o uso C'.o terr.1o "c~iagnóstico !':~C enfermagem", 

Em saúc-c públic~~, purticuLJ.rmcntc 01 onferma.ge:1 Clc s·~1.úc:.c oc_llp::,ci·)nc:.l, o 

termo seria mlli to útil porque aí a enfcrmdro. "tcrn uma função c upl.'J.. Ela 

cuicl~.t de trnb~ühadorcs ooentcs e o.juc'li1-os a rccuperZJ.r o. saúfe; cuicia 0e 

tr~,bu.lh:.:.dorcs sãos ajuoanc1o-os a rno.ntcr a saúnc. Cuid::1 feridos 01.1 Cloentc·s 

por caus::::.s ocupacion~üs c dá cuid:;.dos de cmErg0ncia a cmprcga.f·~s cujo. fo

ença ou f<~rimunto n8.o é clcvico a cauS<1S ocupncionc.is ••• El8. promove a sa

Úd c fisicJ. c mental" e "o seu trabalho f osenvol vc-se mui t~LS vezt,S foro. d.o 



- 4 -

c amplexo inc~ustrio.l. "Assim o.crr:seenta: "ns conr iç?5cs existem 011 não exis

tem c se as enfcrmc iras devem faze-r rC'lo.t0s seguros 'lOS mérlicos, elas ce

VEêm o.firm.~'r o que veem, sirrrolc s e clo.r-J.mc:ntc." 

De qualquer manc·ira o.chCJ.mos esta CJ.firmaç"lo insuficiente. Diagnós

tico, tocos o sabemos, n~o é limito.fo o.o campo rnó~ico. Mesmo em zoologia 

e botU.nica significo. "um ... definiç'!io breve, pre-cisa e pcrtinente"(44). O 

C1icion5.r.io ;~febstcr, segundo cita Chambcrs (13), define-o como "umCJ. invcs

tieaçr"o cuiCL ... cosa dos f<J.ctos que reterminJ.m o. n;~turezJ. C!o um E:vc,nto'! Por

quê,portanto, não aceit<1r o. po.lavra "õiagn6stico de enfcrm;,gem'' quo.nno 

sabemos que a enfermeira tcnt'..i. chcg~r a definiç~0 t~nto quanto possível 

cxacta de um~ situ~çno ou nccessi~adc ne assist8ncia ~o enfcrm~gc~ no um 

inc'ivifuo, umo. famílio. ou umo. comunir:..:.c1 c, atr;;.veR ~e uma c:.nÓ.lisc crítico.. 

dos problem~s o.prcsent~r0s, uma c0mparação fos mesmos c, por fim, uma gc

ner~liz~ç~o ou intcrprct~ção a partir da cvi~~nein. Horto. (27) esclQrece 

suficientemente que "toco o profissionc.tl ne nível univcrsit5.rin o f:l.?: 0en

tro ao seu co.mpo nc ação, assim tamb6m certos profission~is ~c nivel t~c

nico no que c''iz rcs,Jeito a ccfcitns rc mó.quinc:,s, TV.,otc." • 

• l.bc"cllah (1) c" iz quo c" iagnóst.ico i1e enfermagem "é o. c"ctcrminilção 
+ da natureza c cxtons3o r0s problem~s c"e enfcrrn3gcrn apresentQdos pelos 

assistifos ou familias que roccbem cuidados de Fnfcrmagcm''; o Bonncy & 
Rothbcrg (9), por suu. vez, c1 ccL:.r:.::.m ser "uma. avD.liaç'5.o no flrnbito elo co

nhecimento comum, dc!.S confiÇÕl:S do inrivir.u0 como um ser hum:'.no completo, 

incluin0o aspectos fisicos, fisi0l6gicos c ~o comportamento''. Acho.mos, no 

cnt;.J.nto mais ildcquadd. u. nfirma.çêí.o é1c Bonnoy (a).Diz E)St"~ autor;J. qr1c ''é 

uma conclusõ.o bae(;,lc'lw. no. cetcrmino.ção cicntifiC"a C!J.S ncccssic"J.r'cs C'e en

fermagem c"o inc1ividuo, resultante du. análise critica do seu comportamento, 

c"a natureza da sua ~oonça c c"e numerosos outros fo.t0ros que afetam a sua 

conc'iç!í.o", o que par(;cü aproximar-se mais do scntü'o que lhé damos. 

Nenhum (1 os autores consul t<.::.<" os fo.lu ospcclfica.mcntc no cl ü1gnóstico 

do cnfermagüm em s~6~c p6blicu., mo.s a sua ~efiniç~n ferivnrfi 16gic~mcnte 

da definição de <'! iu.gnóstico cl e (·nfcrmagr·m. 

Assim po~cremos entender por ~iagn5stico ~e enfcr~ngcm de s~G~c p6-

blicu a dctcrminaç3o ~a naturezo. e extcnç~o fns problemas d~ cnfcrm~grm 

d~ familia c d~ comunifa~e atrevds da reunilo c an5lisc dos fatores auc 

o.fetam ou podem afct~r a sua sa~~f. 

------ ·- _ ..... ". "··-·-···-·-···-····-····----· ---------- .. -· -·· - ·-·-··-- -·-- ··-·-

+ Problema ele Enfermagem - Con~iç~o enfrentada pc.lo indivi~uo, f~milia ou 
comunicl :.ele po.x·.::1 cuja solução o. enfermeira pocc ajuc"~r atra.ves à o r'lcscm
pcnho 0us suas funç~cs profissionais (27) 
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2.3. - Neccssidac"cs. Neccssic"adcs ~c Enfermagem em Saúre PÚblica. 

Qualquer que scjr .. <J. su::. no.turcza (psieolngica, fisiolÓgic:~, sócio

-económica, espiritual, etc.) o a suJ. extcnsã.o (grau de c1epcnc1 ênci.::;, c"e 

onfcrmagl: m cxist, ntc), os pr,blem,~s c:1 e ünfcrmJ.gcrn basciam-s<~ c•m nccessi

c adcs. 

Birkboc'k (7) cita. ú. definição (1 C ·;:ebstcr:" nccessicl.l.clc é uma con-

él iç7"'.o rcqucrcnr'lo suplomentaç'5.o ou o.lívio 7 a fG.l ta de qual que r coisa prc:

cisa, cl.8scj:~(l...;. ou útil". l'arcce, no cnt.:mtr;, que, em saúfle pública, nj,o 

tem si<1 o mui to fácil LStu.bclc·cer-sc o que sj,o nc·eessic'! ilcs. Transcreve: mos 

a seguir o que se lC no artigo fo autor agor~ roferifo= 

"Se Clucrcmos utilizar esta definiçi!o (à c 1H8bstcr) em s·1Údc pública, 

tomos f l é' E:tcrr.Jin~tr como ponto c c refçr~ncic1 a quem estamos tcntand n su

plomcntar ou alivi::..r c.:.s ncccssiclu.dos ou a quem está fu.l t mc1o algum8. cois<:!. 

clc.scjada ou útil. Qualquer tcntatj_vd. puro. esta cleterminaç'5." r'csé'nco/'r ru·á 

um~ rcaçno em cadeia éle pcrguntns rrl~cinna~&s • 

De a~or0o com um relatório no Nursing Hescarch, o primeiro cstuf'n 

referente a serviços, ncccssic1 ,fes o uclministraç::í.o foi publicc.l.clo em 1924. 

Estou certa clc; ouc r;s liC'crcs f'm saúc1 c pÚblica c cnfcrmagr-m c"c sJ.Úco pú

blic~.:. j6. antcri0rm' ntc tivcr~•m muit~s c1ÚviC'as rdo.tivnmcntc 1 i<"cntifica

ç3.o 0e ncccssiCL:r1 cs 1 o que um:J. cuina(1osn procura na litcr . .~.turo. iria con

firmar. 

Em 1932, nur1 cstuf'o feito, Knth<_'rinc Tuc'kcr c Hortense: Hilbert re

comtnda.I.J.m cstuc10s cspccia.is que lcv::~sscrn a in(1 ices para calcular a qurm

tic1ac1c c tipo c"c s .... rviç0s cl cnferm.J.gc:m nccessárins. Freeman & Holrnes, no 

seu livrn '~dministration of ~ublic Hcalth s~rvicca 1 , prop~c 2 crit~rios 

rcl~tiv~mcntt no plunoumcnto de serviços cl~ s~Údc públicn: a) os planos 

<'lcvcri. .. rn ser consistentes com <:..s nccpssic1<:.ces human'ls ir.tcc".i'.'t.:~s c ~.1.nteci

p,;-:.c1as; b) c,cvori.:::.m st:r b,"SE>l.(;::s em pesquisJ. cuic'Ltr1 os.~, im·-.gintiv:,~, f:sta

tistic~ e de comuni~~fc.. 

!ro cnt:..nto to('.~ a cnfcr :wir,]. nn equipe f e urn ccntr!".l (lc S:LÚr1 e poro 

colabor.J.r na iàcntificaçctn co nc;ccssi0:-,c1cs, rC's~ que scüb~: o que ceve pro

cur<.tr c tem oportunic1CJ.dc élc~ cor71p:1rtilh:Jr 0s seus c0nhccirnEntos o observa-

çd.o". 

Faln.-sc aqui port~:.nto em "colaborar'' c "cornpnrtilhnr'' p:1rJ. chee-J.r 

d. idcntificaçõ.o ele neccssiCL:I.êo.::s. Sc:;rá que o l'\iagnóstic0 dE:: enferrno.g,'m ele 

sa.ú<'c públicc. n"ío é uma ntiviclr:i'e cxclusiv'-~ {1.:1, enfermeira? A nutor1. n'5.o o 

dcix~ muito cl~ro. Procuraremos vnlt~r a esta J.specto num outro capitulo. 

(4. L). 

Sc,por outro l~do, um problema ~c cnfcrm:1.gcm 6 umn necessi~ade ma

nifestaç1a em sinais ou sint()m:J.s, a necessir .ele é ennc'!ição para existir um 
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problema. 

Neoessic :.desde enfermagem em sa.Ú<:'e pública ser'ão, especificanflo, 

aquelas Ct')ntHçõcs na família e comunir1 ~:ce que <:levem resultar no process0 
+ de cnfc-·rmagem com a família c corr,uniêlac'e e são deicniC.1s atraves do co-

nhecimento, c_;J. obscrv:~ção d:::. enfermt;ira e da comunicação eom 0s outr-:>s 

membros da equipe. Uma vez defini(las constituir~o um problema. 

Conceituando: neccssiélafE ih enfermagem em saÚde pÚblica SC'rá a

quela situação rc saúde, manifesta ou não, que requer a atuação ca enfer

magem para a sua icentificaç~o como problema. 

Estes problemas po~cm estcnf!er-se des~e a prevenção ~a per(la de vi

da até ao rescnvnlvimcnto ce um individu0 feliz c útil à socie0afe. 

2.4. - Família 

~ conceituação fc família foi inclui~a aqui por a considerarmos fa-
, , 

tor cssc::ncial nn. sua qualid.tdc de unifaC!e r1e trabalho em sauilc publica. 

Fazemos qucst~os por outro lado, ern explicar o porqu6 de nos ~etcrrn~s tal

vez clomoraclamc-:ntc nesta conceituação. Não que a ié'eL1• que cac"a urn tem so

bre a familia fosse modificar a cornprccns!o do tr'lbalho fa enfermeira na 

icentificação das ncccssiõaõcs cestcs grupos. Que-remos sim, lembrar, pre

cisamente, que a cnfcrrncir:l não pode i~entificar o.s nec<;ssic.adcs dentro 

de paàr~cs ou sistemas rígidos c pré-cst~belccidos ou- a partir de cujo 

quaClro habitual tire conclusões apressadas. C~da familia tcrn a su:2 histó

ria própri:l c nem é "o que revela ser em um ilac0 momento, mns o que é no 

seu conjunto, tcn0o-sc· em mente- o que a lcVI')U a ser a.ssim"(44). Dada uma 

farn1lia, a enfermeira procurará ant. s saber, -por E'xemplo, quais foram as 
, 

caracteristic::J.s fisicL1s, mentais, ternperamcntais e culturais dos seus mem-

bros que c1 cterminararn a sua atituc1c ou tonclência atual. Por issn n~o (lis

cutiremos tão pouco as difezcntes teorias sobre a família. Se é vere adc 

que poc~cm influenciar a orientação elo trabnlh0 (lg, •·nferrncira, muito mais 

influ~ncia torA, para o conhecimento da familia, um bom rclaci0namento e 

urna boa aceitação cns fatos observados. Dccorrenco cestas consü1 craç'15cs, 

aceitamos como base a definição de família clu.fa pf,lo "Dicionárié> de Socio

logia" de Willens (52): 

"Instituição social básica aue comprccnr1 c urn ou mais h0mcns viven

do maritalmente com uma ou mais mulh,rcs ou cesccncetcs vivos, c, is ve

zes, outros parentes e agregados. O núcleo estrutural, quase uniforme Cle-

------------------· -----------
+Processo ce EnfErmagem (em saúde pública) - dinâmica ~a intcrrcla9ão ç1a 

enfcrmagc·m de saú<"e pública com a promoção re saúde na comuni~acc • .11.
brC~.ngc: a) o. apreciação ra situação 0c saúr'e; b) a mobiliz:1ç~.0 dos re
cursos, motivaç3.o c org~nização c' C: esforços; c) a aplicação i r) a orien
tação c1 o sn.ú<"o '1justar'r1 à situ:1.ção; e) o rc·scnvolvirncnto ca fqmilin.; r) 
O ~cscnvolvimcnto ra C0MUnÍCU~C (20) 
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vido a c~rtas conil!ç?.Sce biológicas i~êntieas e>m tocas ae varicrts.C'1< s rto gê

nero humana, ~ eonstitui0o pela relação mn~-filh~. Em t0rn0 ~csso nÚcleo 

a organização ~a. famllia &ssurnc as r'ci~cs mais va.riac" J.S. Mas em tonas as 

&ooiccl:,clee humanas existe Uf!t paer~o cultural que regulari~a as relaçõc·s 

entr~ os conjug~R, c~~ paie c filhos e ~ntrc pai• ~~ filh~& e os ~Qmais 

!llembros ela f~mllia, parentes ou Jrtto." 

Se ~urantc o n0sso trab,:lh'l, pnrt.J.nto, os e~mplos cita0os se rela

ciona.r'-:m ao pacrão ca. família mais comum na. n~ssa. SI')Ciec"w'c é po~nuc isso 

po0 t.r5. Í3.cil i tar o nosso trabalho. Es-;)üoirieanr'"; 

Sab8mos que, em granre: parte Cln munr1o, o êlcsenvnlvimcnto na C'1nru

ta cc família c ele v:,lorcs { stão comcçanc0 a s(,r suaelha.ntes C'cviélo a 

"uma série comum De influências - as forças soci~is rlc in~ustrialização c 

urba.nização''(22). Q.uanto ao poi1€I c.e coes~o, scgunco Richm..,nr (44),"urna 

à as co.r:1ctrr ístieas dé.:. fn.mil ia ~oclcrn::.. ~· o st.r CCJ.?'"-Z <\F: c nvi<l.r filh,.,s até 

') outro 1 ado o a face c:. tcz:ra scr:1 quebrar os laços que a. une, cnqu~nto 

por outro la.c1 o, na fam!lia c.cgencraca, a ~cslocaçãc para uma rua próxima 

f o sufi~lcntc para abalar a sue uniãn". 

Quanto d suCJ. constituiç~n, aceitamos a npini~o ~e Gry0fe (22) eamo 

scn~o a ''fumilia conjugal» a que ainda prcval~ce em nnssoe ~ias, com a re

lativ:l exelus'!l.o de grJ.n~e parte 0ns parentes afins e consangu1nccs 0,.,s ne

gócins cotitlin.nos. Coneor<larnos, no entantn, Cnl'll a teoria a.prescnt~na. mais 

e.ciantc também pelo mesmo autor.Mesmo hr>je, 3-firma,"l) <:>s la.ç.os entre a

vós e netos a.inra são intensos; 2) os laçl"ls emocionais entre irm~os s~o 

também fortee; ~) os sogrns interv~m rela.tivamefttc na v~a dos genros e 

nor~s~ 4) as pessoas casa~as têm frequentes cofttaetos com ns eunhaeos e 

cunh~~d .ls; 5) as crianças mantêm conta.ct~, pcl,., menos c\urant<; ~s primeiros 

anos, com oe tios e tias a com os primos ~o primeiro grau". 

Quanto ~s suas funções, ooncord~~n(1 o eorn ~vila (4), aobal!loS que a in

e a hoj~, as 4 principais scr3o "a procriaç~~a a da educaç~o c trein~mento 

d~ prole, a economia. c a emocion:ll". 

ConsUeio.mos esta conceituação implicita à (lefiniç~o ~e WillE:cns 

mae apliea{a â nossa civilizaç!o. 

2. ~. .. ComuniCI acle 

Scgunc'o LEnn0n (32) ~ uma. " instituiç~o s<:>C'!al numa. àrc'l limita~a 

onde vivem grupos de famílias que possuem um grau rel'itivam:::n.tc eleva~" 

c'l.e intercomunica.ç?!o". 

Párn. Chinoy (14) s'!o "grupos soe iais inclusiv,s, territorialm<>nte 

dcfinic'os, dentro Cios quais os homens poccm 3E:guir todo n eurso de sua vi

da. 
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Uma c outra ccfil"ição se c-ompletam, julgn.m...,e, :pelo ouc n'iio acr.:·s

centarcrnos qualquer cnment~rio. 

3 - :NECESSIDADE DE T':ST.~BELECER UM DI.~G:t-.TOSTICO DE E!'TFF.R1L:.GBM n: Sú'ODE 
1-UBLICi~ 

Sem o cnnhecimc.:ntn prévio ~e uma situaç':-:,.-, sobre a qun.l tcnh'lr!lOS e

mitido hipÓteses c submetido ost~s a um raciocínio lógic~ ou expGrimenta

ção, para urna post~rior generalização, não se ;00em idcntifinar problcm~s. 

?or outr0 lacl o, não se iJ0r1 c tr;J.çar um plano elo enfermagem, aualquor oue 

se j :-. o seu ârnbi to (hospital ar ou cxtr::-h0spi tr:1 ~r) se:J'!l ü 1 entifiear as cnn

diÇÕ0s que o (ctcrminam. L port~nto o di~gn~stic0 ~c enfcrm~gc~, a?lican

do os principias do métofn cic.:nt1fico, que poàe levar ao plano e, poste

riormente, d instituição ~a terapêutica ou tratamrnto ~e onfrrmag€rn: Disso 

fazem juo os vá.rios artig0s sobre éliagn0stic0 ~ cnfermag,m que lemos, a

ceitem ou não a cen0minaçã.n específica ~c "~b.gnóstic.,'' c'lafa. neste traba.

lho. De, por sua vez, nãn se põe frn àúvi~a rc auo plann élc enferm~gcm é 

necessário, cornQ afirmam Littlc & Carnevali (34), para a in~ividualização 

dos cuiraoos, para o cstabelecimcntr) Cle prir')rirarcs c ajuf;, numa cornuni

caçã0 sistcmitica c sem ~istorç~cs entre o pessoal (lc enfermagem; que ' 

cssencüll à continuic1 aê'e dos cuic~ 1ê'0s éle enfcr.,agcm, 1 Cr}crcen-'lção elos 

cuidaê'os com outro pessoal ~e sa~ê'c , â ~juf~ na avaliaç!o ê'a ~saist~ncia 

prcstm'_), c na contribuição par::;. o clescnvolvirnento c~ o pr6prio pessoal, en

t~o o ê'iagn6stieo ~ que lhe Clã to~~s ~s b2scs. 

:mto Vél'TIOS por em cUscussã.o a ncccssic' ·~co do plano f c cnfcrrnilgC'il 

port~nto, nPm pomos ern c~vida, conforme os ~utorGs ref ri~os (34) infor

mam, que até as cnfurmcir ~s de saÚc1c pública "forarn t:1lvez ,:;_s prirncir::.s 

enfermeiras a usar plan~s escritos corno um mof0 ee o:pcraçlo''. ~xistcrn mes

mo vários artigos rnencion<1nco a nocessic":acle f o plano de enfcrrnag(•rn em sa

úde p6blica, consiccrando nos seus exe'Tiplos ca~a um dos mcrnbors ~a fami

lia (24). ~o encontramos porém, e iss0 porcrá parecer estranho, nenhum 

plano eonsifcranê'o a família pr6priame:ntc dita como unida~c d~ trabalho, 

isto é, bascac o em possíveis nccossic' :tê'<.;s globais a partir ~~ '!S auais se 

poccssc efetuar uma obscrva.ç~o sistcrnatizaca e uma subscqucntc Uentifica

ção elas necessidades ele 8nfcrrna.g(;rn. E óbvio que uma fa.mllia é comp()sta. de 

-------- -----------
+ Tcr2.pêutica ou Tratarncntn (e Enf, r·nn.gcrn - ~cscnvolvir.1cnto c execuç'ãn cc 

urna intervenção consciente sob a forcna c. e •.1ti vifafe r c cnft.rmagem base a. 
da no fiagn6stico ce enfermagem e orientaca do rno~0 a levar o individuo, 
familia ou cornunicafc a uma ~captaç~o mais positiva ary ambiente. O pla
no de cui0ac1os ele enfe-rmagem forma u:":'la parte ~a. tcrapcutica C!e cnfl'rma
gcm. (1cfiniç'ão usac'a pelo. Cisciplinç;, c1c Enfermagem ~c !.Jnúê'e .r6blica ~a 
Faculd-::.de de Saúc1c .t"Ública C!a U.S.P.) 
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incividuos e que cada in<"ivicun po~c ter os seus problemas ou nccossi0~cs 

cc cnfcr11agem. Mas as ncccssic'l.:.~dcs básicas co inrivicu"l, esteja ele c0m 

saúrc, inserido na comuniccac"(;, na família ou em outro gru;Jo, ou esteja 

r ocntc: em um h'1spi tal nu num consultório, sãl') sempre as rnesm'ls. Naé! J. mo-

0ifica esses ncccssic ~r,cs, a n3.o ser, citand0 Lc.'"me (3.3L a percepção que 

as pccs'1as, incluinco nós, tem dessas neccssifaé!es. Diz a autora ainda, 

que "as cxpect:::.tiv!ls rc c.:'lCJf') e at( que p0nto se pofrrn resnlV<'r as ncccssi

c i:l.ccs também muco". (.~o aspcct0 dt pcrcepc;ã,.., nos referircmnr3 nnvamr·ntc -

4.2.3.). 
Ditamos portanto, que 6 rclativa~ont0 vasta a bibliografi~ sobre a 

idcntific~ç~o é!a.s nccessid~drs ~o incivifuo. Bonncy (8), por excmplo,ié!cn

tifica-as a partir r a obscrva.ç1.o c dcscri~3.o de 3 àru:.s, norncaf' :l.''lE-ntc; 

a) a ~rca fisic~- élrscziç~o das con~iç~cs básicas (organicas) 

b) a ârca fisiolArica - descriçlo é!c co8o funciona o cquipam0nto 
orgânic0 

c) a drea 0o comportamento- ~cscriçi~ ~~s respostas obscrvivnis e 
da int8raç~o com outros. 

Rara (23) num trabalho de obsLrvação sistemática do inrivif'uo, rLproduziu 

com clareza os t6picos que facilitam a identificação ~as neccssi~Qdes do 

inC'ividuo par~ uma assista~cia de cnforma~.m com objctiv,s de ~corda co~ 

a obscrvaçS.o pJ::;.ticac'a. Ofcrcceu-nns um método rc a.olie'lcão prática dns 

tópicos sugcr icl os por Horta ( 25) num trc.bnlh0 ante:riormt ntc publicr:tco c 

no qual esta autora diviria as nccossi~~drs d, in~ivi~u~ em: 

~) psico - biológicas 

b) psico - soci~is 

c) psico - espirituais 

A cnmplc,mcntaç~o c'a obs0rvação sistcmatizac'a cns aspcct,.,s fisic0s, para 

idcntificaç2..o 0ns problem:1s de enfermagem, elaborada p0stcril")rm(nte, tam

bém por Horta (26), sc'ri:;. um contributo va.liosn para. a cnfcrmag m se não 

fosse dcvic'o a0 seu c~r~tcr (tese) se ter torn~~o pouco acessivLl a um 

maior n~rncro ~c profissionais de Eníer~~gEm. 

O que torna portanto cHfercntc o diagn0stico fc c:nfcrma.gcm em saú

de pública? lTC..o é o indivicuo mas a fa.mili;.. Nãn que s<. ignore a existên

cia c'o inc'iviC'uo. Um cliagnósticC'l c"as neccssicladcs inê'ivicluais continuará 

a ser necessário. Mas, tal c0mo a comunid ar e n'5.'l é um conjunto cl c famil i

as com os seus problemas isolndos, c si~ uma entinade pró~ri~ com caractc

risticas que a cUstincucrn de outra qualqUEr, nssim uma fo.mílir:t não é um 

conjunto de in~ivieuos isol~fos com os seus problcm~s. rara r;forçar a 

nossa ic1 ei3. perguntamos, vol t'mr.o s.. citar Lc0nc ( 33) ~então "o que faz a 

cl.ifcrE:nço. élas nccessicaCics c'l".S pessoas (ffi saúê'c p~blica ou em enfermagem 

hospitalar?" NC.o é o local rmcle elas cst~o; hospital ou centro co saúr'!('; 

não é a natureza do sLrvino: curativo, pzcvcntivo, etc.; nã" é o próprio 
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serviço: particul~r ou p6blic0; nem~ o prop6sito ~r demanfQ pela popula

ç:!o; terapÊutica, ensino, prevcnç'õ.·'), etc .• " .J.s pessoas tcn sempre as mos

mas necessic"~fcs. Noccssit~m cui~sd0s quan~o cst~o ~ncntf·s; nocessit~m 

serviços prov0ntivos; necessitam oricntaç~o pratic~vel''(33). ~ pr~p6sito 

referimos ?..qui C'ois interessantes trabalhos que lcmos sobre ncecssicladcs 

dos adolescentes c dns velhos, respectivamente pnr Brunswick(ll) c Dicic

co (16). 

Julgamos aecquac"o situn.r aqui a infnrmaç2_,., àe Frccman (20)g"Ao cnn

tr5.rio f c outras drc·as c" c cnfcrm"lgcm, a cnfase no plan': amcnto ~c enferma

gem c c so.6r': pública r·ccai sobre a conunic" -:..r c cor:'!,.., um todo c n5.,., sobrc •OS 

inc." ividuos a que:m o serviço é prostado ....... cnfcrr:tcir~. r1 c s?..6rr p6blica 

não j.J:x'..:; preferir dar assistência a um pequeno grupo cc ~c.ssoas ignorando 

as ne:cc s si c ac" c s (le; muitos outros. 
,, .... rne:srna autora reforça ainoa C:sta ide~ ia 

quanc' o lE:mbra o que par:'. 'llguns, alheios à saúrc ptiblica, ainda :;:>assa f a-

zt:r um pouco CC confusão; "I:mb'.1ré: a cnferr.1cira C'T! qualt~uer oamp., deva c0n-

sic't..r:c,r os fatores familütrcs af0t.:~nclo o scnó0 afot.~..:.dos pelo Cl"lcnte, a 

assist~nci~ à família, numa situação hospitalar, é complemento próprio 00 

objetivo principal c os cuiraf10s ao co ente. Ern sa~c'e p6blica toros os mcm

brns Cla f:Lr.JÍlia são c"lnsiélcrac1 '1S parte a, caso, não só rele.cionacl"ls com o 

caso inclivifual cujas ncccssi<".:-f1 cs conc'luziram ao serviço, ~nas pcl'l ~ 

própr~_?. r~zão elo~ ••• Do ;J0nt0 é' c vistP. 0c saúde dn. eoaenidade , a 

assistancin â família élc um r0cntr cr6nico pofc ser mai8 importante na 

promoção C! a saÍ1r'l e c1 o que o cuir a(~ o ao pr6prio (I ocntc;:. (Nota~ o gri!0 é nos

so) 

Tamb6m Richmon(l (44) diz quo, para se trab~lhar na sociur~f~, tal 

com1 cstf>. 0rg.~nizm1 a atualcmtc,não se pore clcixar de C0nsiecr:;.r as famíli

as c """ comunid ~.c1 c O") seu tor. o. Os ':!C i •s c1 c me c ii1 a c0ntinuam a se. r qu:1sc 

sempre na b-sc do in<"ivifui c a mct~ a atin;ir ~afinal tamb~m o bem-estar 

do inclivi<"uo, mas lamcnt·1 que vc.ja~ns ~s b"lns resultados falharem muitas 

VCZ< S OCVÜ~::J 3.0 c'lcscrmhccirnento SObre a famÍlia. 

Scgun<'n Dunn f.c Gilocrt (18)"a família, sem'·'! J. rn'1.iS importante ins

tituição na soe ic0 aC:c, (; cstuc .:1,(1 "l intcns'lmcntc. P'H s~">ciól!')e"ls c antropólo

gos. haras vezes é cstu(c.ca por instituiç~lS Clc S''.Úfc pública c e:st3, f0ra, 

quase complctamc.ntt:, (I~ estrutura comum da cstat1stica vital c sanitâria. 

Os nascimentos, ~bi tos, c ocnç.'.'..s, casnmcnt.•s c <'! iv0reios s!to refcrid0s, no 

geral, como t:V(nt')s ocorriélos a infiviru0s. J•s n0ssas esta.tlsticas quasP 

nad~ nos dizem sobre n ambiente ou situaçao familiar ~ost1 s in~iviéluos ou 

sobre o papel <'la fn.milia na saú0c e na Cloonça" • .Lo. p::1rtir Clrstas afirmaçÕ(S 

põe mesmo a hipótese <"L, futuramente, se colhFrcm as causas de 6bito rcla

cion,-:fl~ts C'lm os tip0s c1 ;_. f<'.mÍlia, 0e hr.vC!r um rclaci0nam~nt0 ela fcrtilic1a

c1c com :..ts famÍlias, cst'"'tistic'l (l-:;. morbiliflJ.Cle inf;.ntil rcl:J.ci,.,nac"a c0m a 
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fnrn111"• cte •• 
Julg-amos e.ssim ter da.~~ bo.stJ.~tc enfa.sc, n!í.o sf> â ncccssirn.~c ~c 

eetabcleccr-s~ um c1 iagnóatio, ele ·~nfermagclft em sa~dc pública, '1U soja c1 as 

ramllias.oomo unica~e de trabalho õa comunic1ad,~, como apresentado algumas 

<J ificulda~.cs que, ainca h!')jc, os cientiatas ~ncontram em trabalhos corro-

1 aciona<' os. 

Quanto a n6s, "o maior problema aeministrs.tivo para os admínistra

clores de sa.úce pública hoje" conformo escreve Kallins (28) é também o que 

"sure,c c.a ncccssicl:;.(l~ ele se n.v~iarcm contimuamcntc as noccssic1ac'os c1a 

C()municla<"e c c'c se ajustarem os rE-cw;sos c1':;. Cr:Jmunica.C!c para ir ao Gnc0n

tro clçsta.s necessiàad~s ". 

Resumindo 1 a necessid ael e c1c se estabelecer um ~ ia.gnóstic0 õc en

fermagem em saú~e pública nasce ce. 1rnpnuibiliclaélc ~c se traçar um plano 

r e enfermagem nesta àrea, mE:.'smo n, eotor ailministrativo .. sem pr6via i~cn

tificaç"ã.o das n(.cessic".':l.c"cs c"e cnfE::rmagem (1as f~milias e <'la comuni~aco •• i 

cctcrminação ~e pro'blcm:'l.s Cl)m b.:.se cxclWJiva n:1s neccssirailcs do inclivi

duo 6 insuficiente c in~~cquada. 

Como prxlerá a. enfermeira ele saúc"c públiea contribuir P'J.ra a su::1 s.l)-

luç~o? 

Seja eecb.recico c esc c:: agora que eonsi~cramos: 

a) lm.o s0r possível fczcr uma regra rigléla ~c separaç!\o entre f?.

torcs que afetam o iné'ivicuo e n.qu€lcs que afetam a família 0u o. comuni

dsl:c. 

b) ~o pofer a observação em saú0e pública, como ci~n~ia social que 

t, t~r o valor probativo ~os fatos obscrv~~~s nqs ci5ncias cxactas. 56 ~ 

possivel uma prova que se aproxime c1e uma certeza razl")á.vrl. 

c) Existirem muitos fatore:s qu0 "poccrn influir em um fliagnóstico 

de carâtcr eoeial, pcln que nunca se po~e t0r a ccrt~an so alguns elcm~n

tos, por impoesibilica~e cc Gbtenção, n~o alterariam c~mplctamentc a si

tuaç1o"(44). 

c".) O ciagnóstico c'lc enfcrmsgcm. ern saúil(' pública não poc"er, no ge

r<.o.l, ser consic"craé'o o resultado <'!a ativi~aé'e is,.,lada c'a cnf'ürmcira uma 

vez ~uc as suas funçi5cs est3o. intcgra.dl:l,a n~ trabalho c e uma equipe.+ 

c) Senil. o um trabalh" com seres humanos, no diagnóstico ~c enfcrmn.

gem não se porcr criar fórmulas a serem ap!ica~a.s a situações tipicns. 

+ Trabalho ele equipe: ativid:lc1 c efetuada por um númcrl') c"c 1)('ssnas assr,cia
ras em que g~..ralmcntc c:;.du um faz uma parte c1 cfinir'1 mas todas cooperam 
para a cficitnci~ fo conjunto (51) 

BIBLIOTECA 
FACUlOf,úE Ot 3AUJ:: PúBLICA 
UNIV;;.,I.,;.;r~D~ OE s;,J r' ".Ji.O 
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Pc~guntamos cnt~o agnrn: 

O qll(; d0vt-: a enfermeira saber so1Jrc, a famllia c a eomqnic1acc com 

que trabalha para i~entificar o avaliar as ~eecssif.arcs ~c assistência co 

enf(.ratagcm? Corno poc'lerá. fazer essa iàentU'icaç!!to 0e uma. maneira sistemá

ti~a e segura para facilitar a olaboraç!!o ~c um plano? O que c:leve ela 

compreender cos procea&os intr1nseéos ocorrenc'lo na. famllia (físic'1s, psi

C')16gioos, emocionais) e extrínsecos influenciandr:> sobre ela (sócio-eco

nómicos) ? Que resultados prováveis porlo esporar ~a sua intervenção ce en

fermagem? 

Pensamos que, uma vez capazes re responder a estas perguntas com 

mais ou mcn0s segurança, estaremos talve7; mais aptos a prestar cuiél"1él0s 

é'e enfermagem ele saú0.o pública apropria~0s e globais+. Será a nossa tcn

tativs ao loneo dos próximos capitules. 

4.1. - Fatores que influenciam num pla.ncamcnto de sorviç·')S de saú
ce oo uma comuninacc - Diagnóstic0 ~e saúde da c0munic~rc. 

á programação {1(, saúce para urna cetcrrn1na~a região ou localiêacc, 

hoje em cH1., é, em geral, basca(1 a em um ou outro 111étoro <lc planeamcnto Cle 

eficiência rcconhcciClrJ., siga este a Técnica c1e Programação Local no Setor 

SnÚdl. (47) ou outra. Qualquer prog·rama que se Clceenvolvn eom o objetivo de 

promoção, proteç?io, tratamC'nto nu rccu:')craç'?l.o ela saúflc "atraves <'!c esfor

ços organizados c:c.c C'1muni(1 ade"(11finsl"w) env"lve assim um C8tuf1" prévio fas 

conc'l içõos existe ntos para um c iagn;:,stico ~c saúcc· 0 a. ârca pro{':rnmática. 

Comprccn<"c este, êivcrsaJ~ etapas c a sua efectivação poélc ou nã'"~ env11lver 

um trabalho c' c equipe mul tiprofissional, rlccorrcnte por vezes, entre ou

tros motiv0s, c1a risponibilic1 •J.<'l,_ 0c recurev>s c cns conhecimentos adminis

trativ0s sobre as suas vantagens. Rcferir-n0s-emos a esse levantamento a

gora, não nos vam0s, no entanto, alongar neste aspeetc 1 uma vez quE: jul

gamos ~esn~cesslrio reforçar o valor ~a participaç~o da cnfermeir~ ~e sa

Úde pública na coleta de o.J.dos para um cstuco preliminar c'c uma comunidrt

dc, na interpretação C'1S rnosmos, c aindc. no plancamcnto c na organi'laçã0 

C'. os pro[,ramns cl.c sn.údc. 

Não consic1 eram()S, tão pouc0, (,entro d:> âmbito ~spcclfic() do d.ia

gn6stico de enfermagem, as ativiclacles cl e lcvantamC'nto om urna à.rca progra

mática, quo.nco comuns a outr'ls profissionais c a equipe t1e saúr'e, mesmo 

---- ----··-·-·----·-·-..-- ----
+ Cuic"a.d os globais( inglês: "c0rnprchcnsivc'") -aoucles que abranjem não sf> 

ativicladcs re saú('ü c'lc toco o tipo, mas também a sua aplicação em qual
quer lugar (~omicilio, hospital, casa de r0Doueo 1 escnla, centrn à~ sa
úclc) e incluem, comn objctiv,.,s, toc"as as merHé'as relativas ;;1 promoção 
da sa.Me, prevenção c'a 0ocnça ou incapacicar(, (Hagn()stic">, tcrapcutic:J. 
o rGabilitação (37). 
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que, conõuzinco no ~iagn6stico r.e saúce ~a comuni~~~c+, d~m igualmcnto u

ma indispensável informa.ç!to à enfermeira para iccntificaçã0 de ncccssir1'l

des ele enfermagem crn saú<"e pública. E óbvio que a enfermeira, mesmo tra

balhanco em equipe, cl_á um contributo valir:>so ~e~orrcnte ~a St.l:J. prcparaç~0, 

mo.s n'ã~ se trata, mesmo ent'ão, cnmn já t'lisscm0s 1 na dctcrrninaçã') õa natu

reza ç extensã0 de proble:mas élc t:nferm:J.gDm oa família ou comunià:lce, cspc

cíficamcntc. Esst:s ra60s levarão apenas à ifc.ntificaçno c1c problemas glo

bais <lç saú:' c a partir c ')S quais haverá também uma equipe quo tentará so

lucion&-los. Admitimos mesmo que a cnfcrmsira scj~ talvoz o olrm nt0 que 

mais cr:>ntribuirâ para 0s rcsultac'·'JS, m<:s essa crmtribuição não E:xclui a 

sua ativiàac'í.: cc cHagnóstic0 cspecific0 cl.cntr0 da couipe. 

Para o estu~o c identificação r0s problemas globais re saúcc da 

comunié' H 1 e aprç,scntamos a seguir uma lista i! c fat0rcs que a~aptam0s o c é' i

versos tr~~h0s lir0s (46)(47)(48), tendo, no cntanto,~0r basc,o plan0 a

prosentafo no Seminário <'lc Enfcrm~gcm é'c Saúrc l?úblicJ. rcaliza<"0 em 1962 

em Washingt0n (39). De entre os <'12(10s lcvanta~os para o rliagn~sticn (la C0-

munic1 (1 c julgamos S(·rcm estes os t0nic()s que m3.is pocerã0 Cl}ntribuir para 

uma posterior ié'cntificc~ção flc nccessic~ar1cs 1'\o campo rn enfermagem, t:1.ntn 

na comunirarc como na r~mília. 

Tópicos a c·>nsiClcr:J.r no lcva.ntamcnt0 é'J.s nccessidFJ.ces rc saúclc 
c'G uma comunid::.cle 

a) Situn.ç~o geográficazc_cntro r':1 fivis"i.o polític~;. do pais, topogr:J.fia,ex
tcnçao, zonificaçlo sanitária, cursos ~o dgua. 

b) Clima: sua influanciu nos h§bitos ~c tr~b:1lho, agro-pecuária, inflústria 
c hn.bi b.ção 

c) .r'opulação: o istr ibuição pcLt Z·'Jna urbcma c, rural, grupos ct6.rios ' se
xo, n;::•.tal ir1 aco, crescimrmto vcfct:ltivo, mieraç5.o C! istr!buiçã~ por sc
torf..:s de ativié!acc (os €'rupos rcprcscntativ•s c'la populo.ç!lo tem especial 
importância no planuam.nto rcl~tivo d vulncrabili~ ~E ~as rocnç~s fí
sicas c mentais c riscos ~e acic'1 cntc;s; prngr<>.m<~s c c saÚ('c mn.tcrnn-in
fantil e cc c0ucação sanitária) 

d) Inciccs de saú~c globais c ~spccificos:mortali~aac gDral 1 M.~rnporcio
nal (Swaroop-Uemura c curva. 0e }Tclson M0rais),vif2. méfin.,M.infuntil, 
M.por doenças transmissívcis 1M.matcrna; 5 pricmiras causas de M.I. e 
10 primeiras causas ~c M. por grupos ctárins. 

e) Meios de c0municação r liceranca: planta com vias r1c acesso e cornuni
caç•o;tipo ~c caminhos;distâncias principais,mrioe fc tral'\sport~,t0m
po gasto pclo meio mais comum c custo; serviços de corrç~io e telccornu
nicaç3cs, jornais,cincmas,pontos de reuni!o, li~er~s for~ais e infor
mais, alto-falantes. 

-------------------------------· -- ·-·-----
+ Diagn6stico ce saúce Cla comunicare - levantamento é'_e t"0.c.os QUG permite 

o climcnsionamcnto dos problcm:...s ele saú"e, assim como a d.otcrminação r~ a 
cfici~ncia e do custo à~s ações 0e saúrc necessárias à eua soluç~o.(Dc
finiçõ.n usar'a pela c"isci_plina de Enfr:·rma.gcm c"c Saú0e .r·ública ra Facul
c.a.c_o c1c Saúc1 c .. ·ública 0a U.S • ..:.) 
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f) .t'adrões culturais: estudo antropológico-social, religião, padrões que 
influenciam a oreanizaçlo das familias, hibitos higiinicoa e alimenta
res, percentaeem de mulheres que trabalham fora de casa; recreac!o. 

g) Lconomia: importância dada. à saúde no programa nacional e regirmal -
- provimento anual para a saúde e educação; aproveitamento dos recur
sos naturais} distribuiç~o de renda; legislação agro-pecuária' ren0a 
per capita. 

h) Sistema educacionalr número de escolas oficiais e p~rticularcs, tipo e 
duração fo ensino, população eecol3r, núm~ro 0e professores, número de 
pessoas aue completam os esturos secundário!' conteúdo sobre saúde nos 
currículos elas escolas primárias, secundárias e normais. Ausentis"!'lo es
colar e suas causas • .Percentagem de analfJ.betismo. Atitudes em relação 
~ escola; associações escolares; merenda escolar. 

i) Saneamento; percentag m da população que c:Hscõe de àgua encanaca e es
goto i percentagem de habitações insalubres,índíce ele confinamento; des
tiro do lixo) poluição do ar e àgua; ruí.doss alimentos- produç?io,trans
porte, beneficiamento,ctc. ;prot:r::.mas de san(:'amento e educação sanitá
ria! limp~za pÚblica, cemit~rios, abrigo de anim~isi locai~ ee trabalho. 

j) Yroblrmas m.s.is comuns de saúde: política sanitária seguida para a sua 
prevenção c {ctcrminaç~o do prioridades. Caus~s de hospitalizaç~o e 
consulta. rror~~mas de educaç~o nutricional. 

k) Recursos clé' snudt·: públicos e particularts (hos:pit3.is, unic.aCes sanitá
rias, centros ãe s.::.úre, laboratórios, farmácias) número de leitos e 
sua cistribuição por especialidades, média de permenência;organograma 
dos serviços de saúde e sua filosofia 

1) Pessoal mbdico e outros profissionais(dentistas,veterin~rios 1 assistcn
tcs sociais, engenheiros): número por 1000 habitantes 

m) Pessoal de ~nfcrmarcm:número de enfermeiras, auxiliares de ~nf. c ou
tro pessoal auxiliar c sua distribuição em serviços hospitalares e ele 
saúcc públic1. Prepar1~ç~o, legislação de trabalho. 

n) Proeramas de saúdc:profilaxia de diarrcias infantis,controlc de doen
ças transmissívcis;saúdc matcrna,pcrcentagcm de part~s hospitalares, 
control8 de curiosas.Estatistica vital. 

o) Assossori~ c auxilio de entid~des nacionais e iBternacionais. 

4.2. - Identificação d·:_s necessidades de enfermagem em saúdo 
pública 

Uma vez feito o diagnóstico de saúd~ da comunidade, mais f1cilmcn

te a 0nfermeira fará o diagnóstico de cnfcr11ngcm ca mesma cor:mnicladc c elas 

f:-_milias. "O prorrama de enfermagem àe saúclc pública dcve ser b~scaclo nas 

necessidades dos indivíduos" afirma-se no 40 relatório re peritos de en

fermagem (39). Isto significa, a nosso ver, que a comunid de, embora seja. 

consiélerada "num todo, da qual a família constitui a menor unidade social, 

indivisível no que diz rl speito aos seus probl.,mas de saúdc"(20), a méto-
+ doloria de enfermagem não pode programar as suas atividades como se a 

+ Metodologia éle Enfermagem - conjunto de atividadr.s prog1.amadas de manei
ra particular com o objetivo de dar cuidados ~c enfermagem ao individuo 
à famíliP. e à comuniélacle.(Definiç~o usaêla pclq Disciplin". de Enferm".g( rr1 
de S:;.úd.c l'Úblicn à". F:;.culdr>.de de Sr>.Úde :Pública da U.t>.P.) 
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mesa fn.m111n. ou comunidacle fosse um~ "massa uniforme" oncle nno ha,i!l. 3. ne

cessidade de considerar as vn.rb.ntes derivadas das cara.cteristicas dos 

indivíduos que a constituem nem O• respeito pela c1ignid~c1e do ser hum~no 

isolado. 

Outro aspecto a considexar, ainda, é que todo o programa de saúde 

pÚblica, identificando prio:tidldeS pcia an~lise ds. situação de sa.úch: e re

cursos disponíveis na comunid .àe, establ'l<ce diretrizes especificas, quer 

por exemplo, na cobexturc. com ênfase em determinada popúlaçã0 menos pri

vilé€iade .. , quer pelo estabelecimento de program·1.s considcrr:J.nclo a necessi

dade de enfrentar um:::. cG.us·.:. comum de rnorbilid: .. dc c morta.lü'ade para '1. 

qual existam m6todos eficazes para a sua pr~vcnç1o c controle. Deste modo 

a ntiviclaclc do diagnóstico de enfermagem estará inserida em civersos pro

gramas gerais dE saúde públcia recnmcnchêlos corno prioritários. Podcr'loS ter 

assim a Saúde lv~o.texno-Infantil, Saúclc Escolar, Contr,le de Doenç~:1.s Trans

missivcis, Sa.úde do Adulto, etc •• 

D€ qualguE-r 'T!odo o objctiv0 fin~l scr5. sempre a S"!.Ú(lc do individuo. 

Qaunto ao métoco de ir'entific;.ç::!o do nccessi0·J.clcs é'e cnfcrmA.g<:'lll da 

f'J.mÍl i:J., poder§. h :c ver divers0s critérios r e nprcc i ação. Julga "los dificil 

um estabelecimento a partir ~c necessie~dcs b~sicas como 6 possivcl faz~

-lo para o indivicluo, uma vez quP "estas clifeiem muito conforme a consti

tuição do grupo familiar c o próprio conceito ele fc:mília"(44). Não existe, 

além disso, nenhum critério cstabe:leciclo sobre as nccessiclades b&sic'ls à:-:. 

fo.milia como já referimos (p.;;)); n!o exisit. nenhum roteiro sistcmatizanc'!o 

uma observaçlí.o d:1s necessidades para além daquelas ~ue lhe advêm <le per

tencer a uma comunicl.-:Lde cujos problcm3.S já foram iclcntificaclos.- O tempo 

que disposcmos para e te tr balho não nos permitiu, tão pouco, um cstuc'lo 

mais aprofundado do assunto numa tentn.tiv:~. de lStudá-las e classificá-las. 

- E preferimos não inventar. 

~oderiam0s, por outro lado, partir do principio, que ~ualquer r:n

fcrmeira bem preparada e experiente em saúcc públcio., quert::ndo ajudar, 

tem capacicac:lc para iccntifica.r as neccssicladcs da família ou da. comuni

dade sem utilizar um esqucm:1. Isto em nada impede, no entanto, que uma 

sist~matização neste processo não simplifique o seu trabalh~. 

Um dos fatores pelo qual argumentamos a favor da sistcm~tização, é 

a sua vantagem na equipe multiprnfissional. :Nasceu este., em saúõe pública, 

do conjunto de probh:mas diferenciacl0s c cspecifieos que tornavam impos

sível a resoluç~o dos problemas d0 saúde por um só elemento. A complexi

dade crcscE:nte neste campo parece üstar atô a conduzir ao aparecimento ca

da vez maior Clc elementos na equipe (ex.:cientistas sociais, cducaclorcs, 

pcssoc.l Q.UXiliar com pr'eparc.ção rECeluzicla), dane o ao trabalho om equipe u

mas características próprias co que nos convém ressaltar as scguint8s: 
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a) A cq~ipc 6 cons~ituida conforme o probl~ma a rcsryivsr c os r~
dursos existent~s 

b) A. chefia variará confot-mc o pt-obicll1a a rfosoiver - estará. c1e a
cerco com a pessoa que tiver maior preparação n~ assunto (edu
ca~ora, assistente social, enfermeira, méõicn, professor,ctc.) 

c) Ca(la membro tem, além da eua pre-paraçã0 profissi0nal e 8X1)cri
~ncia, também uma ~rccpção difcrontc dos pr,bl8m8.s, do inrlivi
duo c d~ familia. 

O diagnóstico de enfermagem poderá estar, c~nseauentcmcntc, limi

ta~o pela (ou ~epen~entc da) c0ntribuiçio dos outrns elementos da cauipc. 

Conforme diz Frecman ( 20), "a enfr:rmcira pocl orá Cl)lher informaçl'5es do mé

cticn, assistente social, pr0fessnr C")U outros, o, com~ ajur~a da familia, 

reunir estas apreciações em uma relação clc ncccssirac1 cs (!e cnfer1;1cgem da 

f:::.milia ••• ".Do mesmo modo, par'J um Clir1gnóstico do. situação em equipe de 

saúde pública+ pode a 8nferrne ir3. rocrmhcccr quo a sua função seja apenas 

a de: suplementar com os seus c'mhccim-ntos c c1a.àos, ficanél0 a avaliaç11') 

das n~cessicl~dcs da familia para al6m da sua compctlncia in~ividual. E

xemplos s necessicL:.c1es na esfera c'. e méto0 os à c d 1 ucaçãD sani tárü:., na ava

liação &o fator0s sociol6gic0s ou orientação psicolAgica, cujo 0isgn6sti

co caberá r. spectivamcnte ao educador, ao snci6lo~n e ao psic6log0, quan

à o intcgraC!.os na e:quipc nu existentes cnmo cl~mcnt-::: s assessores. 

Por isso, o diagn6stico ele enfermagem não só depcn(lerá dos eonhe

cimcntl')s sobre a comunic'!~1c'!e, Clé\s infr>rmaçõcs colhià<J.s atraves dr:J contacto 

com a familia c cl:_1s cliscuss'õcs em grupo Clcntro r1 a equipe, com() da sua ca.

paoidG.d.c de isolar os problemas c avaliá-los atra.vcs àe relacii"l~a.mcnto 

sistemático dos dSJ.Cios obtidos j da influência c1estcs sobro a saúde ela. C'lmu

nice:.ck c a possibilidaclc c'l.'l suo. mocifieação por ac~o ~ircta da enfermeira. 

Dai poderá ontão S€r elaborado o diagn~stico de enfermagem. 

Como fazê-lo? 

4.2.l. - Fases do Diagnóstic0 de Enfcrma~em ~c Saúde Pública 

a) Levantar chclos sobn a fa.milia 

b) Is0lar c refinir os problemas 

c) Fazer a cstima.tiva r.os recursos rla família c: Cl1. eomuni"'ar'c para 
fazer face aos problemas 

f) Fazer a a.nãlisc e relação dos prnblcmas 

e) Determinar a ~cpcn0€ncia ~a familia em relação â assist~ncia 
ac enfermgcm nccessãria 

·-··~ ····-----------
+ Diagn6stico om equipe rle sa6fc pública - iclcntificação ~as nFccssidaclcs 

ele sa.Úc1 c c~o. família ou c0munido.C1c atraves de uma colnbo:raçã,, con,iunta 
dos clcment0s multiprofissionais que cnnstituem a equipc.Inclui a clctcr
minaç!o de pessna ou pessnas mais aptas a fazer o dimonsinnamcnto ~o 
problema c o Ambitn e rcspnnsabilifur1 ~as a~~es ncccss!rias â su~ solu
ção pcln relacionamento entre a p0rccpç!o e preparo especifico de cafq 
membro éla equipe E.: a natureza dry problcma.Ex. :cliagn.social,P.mé"'ico,etc. 
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Nã0 nos v9.mr)s rc ferir a cac 1. uma f!.: stas fases isolar amcntc, nem a

cham1s quo r::. s~~-:: scqÜênci'l s• deva m'lntur f'1rç0samcntc na. forr.1a inélic:tra. 

Espcramns, contuco, o scrm0s cap1.zcs de, no prosseguimento élcst1. exp,1si

ç'ilo c1ar-lhc o c'lcsenvolvimcnto geral necessário â cr:>mprcensão f,l sua apli

cação prática • 

.Para 0 levantamento de dados, começando, é provável que em muit0s 

scrviçr:>s já existam esquemas do aspectos a serem C'lnsitleradiJs na identi

ficação cl.P,s neccssirEJ.des pela enfermeira. N9.o existinco, a ,_nfermeira mes

mo po~crá claborcr um para seu usn, consi~eranro, naturalmente, a P'"~SBibi

lic_dc de o adaptar ds fivcrsas situaç~es encontradas. 

As alunas cL.ê Escola de Enfermagem 0:1 U.S.P., na Disciplüw. ç1 c bn

f(;rm:lgüm de Saúde l'úblic:J. e para assistªncia oe Gnfermaecm d Lcrnília a 

partir da hospitalização de um ~os seus membros, usam um roteiro de que 

apresentamos a seguir alguns tópicos ela anamncse familiar • .t:ara. o cst,lco 

e clvantam~nto d~s necessirl~dcs gei1.iR ra familia, julgamos ser um bom 

exemplo de sistematização. 

4.2.2. - Roteiro p3ra identificação ~~s necessi~ades ~a familia
- Anamn~se f~rnili~r 

" comp0siçãr) dn. famil ia, estaélo civil, instruç~o, religiã0 ,raça, 
proccél~nci~, ocupação dns seus membr'lSi 

- rcnél~ familiar, g~stos com mnrnélia, alimcnt~ç5o, 3SSistência 
m6~ica, instrução, rccroaç~n c 0utr0s; 

- condições de sancamenta d-:1 habit:~ç'j,,.,, tipo c1e alimc•ntaç:Í.I') u
tilizaca~ uso ('c, bebü'as alcoólicas, alimentação inf::mtil, as
seio corpoial dos seus membros 

- cst~do {c sn~fc fisic~ c ~ent :1 ~os seus ~embr0s, comportamen
to emocional, rolaç~cs faMili~rcs, antecccentcs importantes 
de m0rb0 E: mortillic'. c1 e, proteção imunolngica., rccxrsns de saú
C'e que ~ famili~ disp~c e os que se utiliza; 

- tipo fe vizinhanca~ rel~ç~cs él3 familiq C'lm parentes, vizi
nhos e com a c0munid~dc; identificação fc li2eres fcntrn f~ 
familia e da c0muni~8dc qu0 pnss~m agir s0bro a mesma~ cren
ças, tabús, c0stumcs, 2-ti tudes corn rcl~ç?l' a chenç.:::>.s 0u hábi
t o s c' c s 1. Úr' c 1 

- nocessi~~fes e prnble~as atu~is cncnntra<'~'"~S quo pr00cupam a 
f:.1milia, col'lo a m. srn'l. protcni"c rcsolv~-l,.,sj "S que r'xister.J. c 
não a preocupam. CausRs c pr0porções dns mesmos. Fatores que 
o agravam, consequências desses problemas parE\ a s:1Úcle c'1n fa
milia". 

Cada um ~estes t6pic0s, acrcditam0s, is0lado ou associado a outros, 

constitui outras t~ntas drcas onde se pnflcm manifestar probl(~3s de ~n

fcrmagem. FCJ. posse fos o~cos (cujo lcvqntamcnto não terá necess~ri~mcnte 

de ser feitn p0la enfGrmeir~), poderá a enfcrmuira mais f~cilmcntc aper

ceber-se de algum problema no seu ~mbito específico, chcganfo ao diagnós

tico ~c cnf~rmagem; ou cntln reconhecer o papal oue lhe cabe, ~entro da 
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equipe, na complementaç~o ~o trabllho com os ~utros membroa e com a fami

lia - diagnóstic0 em equipe. 

Arltcs r1 c prosseguirmos no nnsso trab,üho, gost'J.riamo~J f e -ê'..l)rcscn• 

tar outr0 csqtiem~ par.J. levn.ntnrriento co clo.d0s que facilite o cstabr lecimcn

to de uma rolaç~o de nccpssid~~cs. Llab0rlmo-lo a partir de 4 fontes ~e

tcrmin3.i'ltcs (as necossül::-cc1cs cc saÚC!.e conform Frecman (20) 1s apresenta. 

nenhuma cestas fontes funcirma isolaõamcnte também. 

Fontes determinantes C!'J.s 
neccssiCl-c..c:'Jos rc saúrc 

Observação em consequ~noia ~as ceterminantcs 
(exemplos) -· -- -·--·-----·-····- ···------ -+--. -. ---------.. -- ··-----·-

l.~oncição ~e saú0c ou a ,._~ 
natureza dJ. doença prc-
sente 

2.Ambi~ntc fisico 

3.Ambicntc s6cio-econ6-
mico-cul tural 

4.Caracterlsticas pesso
ais (10 incivicluo era 
família 
a) Estrutura c capaci

rl ;.cclc: físicas 

b) Capaci0ac1c intelec
tual 

c) Motivação 

l.Sua influênci~ no resonv~lvimento c cr€sci
ffi(·nto; c'staco re nutrição; alirnontaç~o (qua
l ir1 ade, q Ur1nt id ar. e:, aprc· scntaçã0}; eX<'rc 1c i0, 
sono c repouso) cui~a~os fisicos prosta~os 
ou n prcst:1:r c por quem enfcrm"~ira,família, 
o pr6piro ou nutros)icui~~dos com GS velhos; 
Influência no osta(ll') omooi...,a.nl c ativüb.r1c í 
exames pcriAdicns ncccss~rins;im~nizaç~cs; 
isolamento; supervis3.o (1 e ativiC1.1.clc s ;mc'C1 i-
C! as (lo scgu:ranço.; recreio tcrapr.·utica;t:'tc. 

- Noccssid~drs Bio-psico-s0ciais 

2.Mcc1iélas utili?.'>..clas pE.ra maximizar a saúcc 
( o.mor, sc.rurn,nça, I.ocr._ i o, etc.) i sancarnc,nto ~ 
habitaç~o, abastecimento c utiliz~ç~o ca d
gua~v0torcs, ~cstino do liXG c dejcto3i rui
c1ns. !11ocir'::1s c . ...,ntrr-, aci0cn·'·.cs;om c~sa, nn 
trabalh'1 o na rua.Afapt~ç~o ao clima e d es
tação ê0 ano (vcstu~rio, alimont~ção,ctc.) 

3.Sua influência na val0rhação ~n. saÚ<k t' 
oas mec'1ic'l~s prevcntiv'ls;atitu~c para eol!l a 

4· 

c ocnça i salário c 0 cstino c0s gastos; instru
ção,· vizinhança o companhias (influência 
benéfica ou prcju0icial:élelinquência,~oon
ças vcn6reas) 1 rclie:ilio,tr;;.c'iç?Sc·s, há.bit,s, 
uso f..., alcool o do tabaco; alimentação, o
cupaç~o, recreio, rclaciono.mento inter-fa
miliar o C'lm a comunid ce; autoric"acc c'lE:ci
siva na f~milia 

a) raade,sexo,capncifa~e mot~ra, ~c conr~c
nação,ctc.; presença de dcfeltns fisic~s 
(cx.:uma p(.ss0n que se c~nsn fdcilmcnte, 
6 al6rgica ou tem sequclas, t'm ncccssi~~ 
d3dcs especiais relativamente 4 sua ocu
pação, alimentação, recreio, aspiraç~cs, 
etc.) 

b) Cornpreons!o dns aç~os ~e saÚdE (uma pes
soa monos capacitara necessitará de rcpc
tiç~o constante par~ se alaançar o mesmo 
nível de c0mpctôncia e c0mpreens~o) 

c) Modo como se aperc~bc ~os problemas ~c 



Font· s fctcrmin~ntcs das 
nGccssifafus fc sa6fe 

c) Pa.Clr~cs 

c) Scgur.:cmçc. e maturi
~~(c (rm relação a 
si o à fa:nllia) 

f) Expcri~ncia prévia 

Obscrv~:çS..'"l em 
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consequência c:(.~S c~ct€:rrninn.ntcs 
(exemplos) 

r) C0110 cnfrcnt~ uma rificulc'larc ou C1 or (po
fe nao fa~~r caso nu procur~r o ~6~i~n 
quase sem motivo; manter sereni;~rc, aç3o 
introversão, mero, rcccntimcnto,etc.) 

e) Scns::·.ção r, c "p rtcnccr 11 c contribuir (uma 
situaç~o fe fesajustc po~e levar ~ neccssi· 
e~rc ro compensação = depcn~~ncinjme~o, al· 
cnol, chamar a atcnç~o, sentimento ~e infe
rior icl :1<10 ,etc.) 

f) Inf()rma.çnes que tem sobre a saÚr1 e: (ccrt·~s 
ou err6ne~s), c~nfianca nos seus C'"lnhcci
mcntns, conceitos sobro a enfermeira re sa
Ú(1C: pública; exDcriênci:lS r'as::•gr::'..r,tiveis, 
c te •• 

Tanto em um como no outro esquema se confirma que a cnfcrmrira ~c 

saúc~c pública, mais <'lo que ~ hos;·,italar talvez, reve compreender os ;Jro

cessos ~a doença c as me~iGas flsicas, qulmicas e fisiol6gicas par~ pre

veni-las e curã-las; as reaç~es human~s d tens~o; as forças inerentes ao 

relacionamento em grupo e entre grupos; n base epidemiol6gic~ no controle 

da doença, o mo( o como os V8.lores e padr~es culturais se ce~Jenvolvem e lJO-· 

dem ser modificados; o efeito do ambiente no comportamento humano. Confor · 

me diz Freeman (20), a identificação de necessidades de enfermagem ni'!.o se 

caracteriza apenas pela "observação, registro e comunicação, m-~s pela se

leção das coisas a observar, registar e comunicar numa situa9ão partjcu

lar, com uma família especifica e uma comuni~aõe especifica. Abrange não 

s6 um levantamento meticuloso e acurado de dados, nas uma seleção cuidado 

sa e urna avaliação do seu sirmificado.". 

Na avaliação, por exemplo dos él~dos ooletados, seria útil o estabe

lecer-se um ponto de referência em relação.aos conhecimentos e atitudes da 

família relativamente d saúde. Não só porque os objetivos da ação d~ en

fermagem que será planea<la, pretende sempre uma modificação qualquer, que 

deste modo se poderia verificar, mas porque uma escala de observnção faci

lita uma uniformidade de critérios na identificação do grau ou extens~o 

do problema de enfermagem. 

Apresentamos a seguir urr1a escala 0(' observ'1ç~o,ada)t::1.da, que Free·· 

man (20) sugere, n11.o para uso em cada familia, m::J.s parP. um ou outro caso 

especial e com a finalidade de aguçar a avaliação da ação em relação 1 fo. 

milia ou ainda para fins didáticos ou de supervisão. Senc1o que este tra

balho não inclui aspectos de avaliação da ação, julgarnos,no entanto, que 
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a mesma escala poaerâ ser utilizad~ no di~gn6stico de enfermagem, ain~a 

mais porque não encontramos outro método para a quantificaç?:í.o das necessi

dades de enfermagem da familia. 

Escala de observação do comportamento da família pare. com a saúce 

Família: 

Morada~ 

Arca 

j Excelente 
···---····•'"· ... ··i·--· .. ---------·· 

Nutrição I Alimontos bem 
da família: SElecionados~ 

bem prepara-
dos,critcrio
sarnE-nto com
prados~ adequa
damente arma-
zenados 

1 2 

Boa 

3 4 

Enfermeira: 

Data~ 

Qualidade 

Média Rq:ular 

5 6 1 

Deficicnte,re
fe içõcs irregu
lares,cornpras 
cxcentricas,pou
co econ6micc. 

8 9 10 
------··-------~-------·----- ---~-----··-----·-- ---··-" 

Relaciona- : 

mento in- ! 
ter-famili4 

ar I 

.t'rcvenção i 
. i 

de ac l.d en- 1 

tes 

Observações: 

Dcscontra1ào, 
há suporte mu
tuo afetivo, 
responsabil i
dades compar
tilhadas 

1 2 3 4 ·- -·--·-- _ ......... ________ ......._ 

Observações: 

~em riscos a
parcntes,bons 
hábitos de se
gurança 

1 2 3 4 

'5 6 

5 6 
·- -··--~ ---------------------· 

Observações: 

Cuidados Agradáveis, 

dados às proced imcntos 
adaptados e 

pessoas corretos;d!o 
apoio ' cnfll doentes a 

1 2 3 4 5 6 

7 

1 

1 

Tenso, barulhen
to, pouco unido, 
competitivo 

8 9 10 

Desarrumado,fal
ta de proteção 
nas fucas de r5.s 
e tomadas de 
corrente, esc::J.c1 a.s 
escur:.1.s 

8 9 10 

Tenso, à csaje i t.'l.
do,superproteti
vo, sem cuid.aà o, 
sem ajuda d. cnn 
t~m melindres) 
cuiChdos desor
ganizados 

8 9 10 ---- -·---.. --· _..........,_,.. _____________ . ________ ~-- ----
Obscrvc.çõcs: 

(Nota: as áreas e discrições são apenas sugestões) 
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Serã. sempre difícil, naturalmente, fn.zer a mensuraç~o (le uma ati

tude que não poss:1. ser classificada apenas por um 11 sim" ou um "n11o" den

tro de ocorr~ncias simples, ou "f::worável", "éesfavorável" ou ••neutr3. 11 em 

relaç!o a determinado aspecto, ainda mais se acarreta uma certa subjetivi

dade na el:1.ssificação • .Por isso, para alguns aspectos héwerá que confiar 

no seu pr6prio juizo ou no juizo feito por outros. Mas isso n:io invalic'l 

completamente uma av~li:1.ção. 

Bonney & Rothberg ( 9) d5.o umas sun,stõcs pa..r·a reduzir ao mínimo 

os erros de apreciação que, aplicados à saúce públicn., seri'lm os seguin

tes: 

1. Sempre que nossivel seja a mesma enfermeira a obscrv~r a mesma 
fam1lia 

2. Em situações de pesquisa h:wer 2 ou mais enfermeirM para a mes
ma obsEJrvação. 

~s mesmas autoras referem (9),no ent~nto, que "uma subjetividCl.de 

inerente na avaliação de certos itens não anula a necessiõade de esse da

do. Uma grande parte pr6tic'1. em matérias de saúde resulta tl.e estimativas 

subjetivas fundamentadas em conhecimentos cientificas • .Por ex., a infor

maç~o de uma cor na pesquisa de glicose na urina ou em um determinado e

xame de sangue, é essencialmente um juizo subjetivo. ~o entaftto, a infor

mação que Cla.í resulta é preciosa em rela9'ão aos ~n.dos t~tais e ~usada 

constantemente ••• EnfermeirJ.s de toda a quali~adr,, h8. aaos e anoe que fa

zem juizo sobre f:1.tores como a tonalid:::.dc da pele, grau clê letargia ou 

vi talidaec 1 etc.''· 

4.2.}. - Análise das nec€'ssidaces de saúde 

Conhecendo as fontr·s e a natureza clns necessi<'ades ce saúde, a en

fermeira deve procurar também desenvolver técnicas c m6toclos do análise. 

Naturalmente fará uma análise, por exemplo, atravez àóts ati"'1dadcs ile 

preparação para a visita domiciliar, durante a pr6pria visita no contacto 

com a famllia e numa apreciação posterior d visit~, sazinha ou em equip~. 

Não vamos mencionar aqui a técnica C.e preparação da visita nem os 

fatores a considerar durante e depois êla visita, porque ntto está no ambi

to deste trabalho. A €nfcrmeira saberá também verificar quais as informa

~ões suplementares que se tornem necessárias após D. visita par!l poder de

terminar um diagn6stico com b~sos mais seguras - por excmplo~contactos 

com outros membros ou instituiçÕGs. 

O importante é que ~ técnica e o método fc ~nálisc resultem em uma 

síntese das informações colhidu.s e analizadas e que a. rclaç:5.o cb.s neccs

sid~des mencionadas no relntório de enfermagem, sempre qu8 possível, se

jam relacionado.s com a família. e não com o individuo. 
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t evidente que a enfermeira, contactando com uma famÍlia composta 

de elementos inscritos no centro de sa6de, cuja politica de trabalho te

nha estabelecido programas prioritários~ conforme já foi menciona0o nes

te trabalho (p.l5), - Saú0e Materna, Saú0e da Cri~nça, Assistência ao 

Diabético, Odontolofia Sanitária, etc. - deva tEr presente to0os os pon

tos espec1ficos de observação rel~tivos aos mes~os programas; no entanto 

nunc~ deixará de ter em conta que o seu trabalho é ~ a familia. 

~ara observação da criança em casa, por exemplo, existe um cader

no do "United St:1tes Department of Health EcJucation and Welfare"(lO) cu

jo roteiro p~e em bastatne evidência a necessidade de se observar o re

lacionamento interfamiliar d& criança: pais c~m a criança, crianças entre 

si, interação dos pais relativamente à criança e relacionamento da crian

ça com a familia. Isto é feito atrav~s da observação da atividade fisica 

dos membros da familia entre si e com a criança, das respostas cac;~s a 

comentârios e perguntas feitas sobre a criança, e ainda as expcrss~es e 

tonalidade àe voz usados ao falar-se 0estes aspt:ctos. Las mesmo na obser

vação fisic~, no comportamento da criança nas suas ativiàad~s recre~ti

vas, atitudes c•e inclependência c comunicação, é da."'o sempre onfasc, não 

só â obsorvação direta fE-ita p,·la enfermoi:ra, que cvicentemcntc dcv•; le

var em conta a acão ra familia n8ste processo, mas numa atituco de parti

cipa~Q com a família ern caca um cos setores d(· ativiclaõc mencionado (re

cz. io, indeue::nõ~ncia, etc.). 

Ainda <'l<.:ntro do aspecto 0e i<'entificação fe nE>cessifades, talvez 

venha a prop6sito rrferir que ~ickelwait (36) acha serem os conhecimentos 

da enfermeira, no geral, i)Ouco compl( tos no referente a métodos de sc"en

volver"+ num pro~rama com a comunidade para ir ao encontro das nccessica

dcs da mesma. Julgamos que isto está muito associado a um certo apêfO à 

decisão isola<" a ou, quanc o mui to, com a equipe, esqu€ccncl o-se que: o s('u 

trabalho é ~ ~ ~nidaoe também. 

Não podemos esquecer que os objetivos e a.çt5cs para a saú0c têm de 

ser mlltuamc!ft~. acei tcs • 

.Por "mutuamente aceites" compreende-se que a enfcrmeira, c com ela 

a equipe de saúde, trabalhanco com a famÍlia c com a C0qunic1J.dc, repeti

mos, não pode de::libf_rar um plano sem qllu os grupos visaclos teni"am 11crce

bido c aceite a necessidade de ac~o. Podem est r motivados pelo respeito 

à autoridade ou cesejo de agracar, mas não compreenderem o valor da ação. 

Há vários fatores que podem interferir aqui e variar'ão de familia para 

+ Envolve::r-se (num programa ou projeto) - 6 contribuir para ele, apron0cr 
com ele, desenvolver o intertsse e compromisso necessârios para dar a
poio a um prorrama (6). 
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famili~ o atC ~entro da própria familia. 

DifE:.rcntos autores consultaclos (5)(30)(35)(41) se rc:f~rom princi·· 

palrncntc ao conceito sobre a saúde e cloença que as pessoas têm c que: po

dcmj por vozes entrar em conflito com as definiç5cs cl2clas pelos profiss~ 

nais de saúde, trazendo dificuldades na partici~ação ativa da po~ulação 

nos prorramas de saúde ou na prátic-a ele atitu<:'es desejáveis. 

Já nos referimos às caractr,n·ísticas pessoais e ao a:nbiente sócio 

-económico-cul tural dentro do esquema das fontes determinantes das nece:, 

sidades de saúde (p.l8) .Mencionaremos aqui a o:Jinião ele Kariel (29). ::3c

gunco esta autora, o indivicluo tern 0e, primeiro, "reconhecer que tern urn 

pro.blema. Esse reconhecimento por sua vez, depencle da sua definição C! e 

saúc'e e cloença. 

Do mesmo modo, antes àe urn individuo aceitar urna acão, preventiva 

ou curativa, esta tem de estar, não só de acordo com as suas crenças so

bre a causa e cura das doenças em geral, e da doença especlfica, mas tam-· 

bém de acordo com o seu sistema geral àe crenças e valores". 

Alruns estuoos feitos, a que s~ refere, e que se relaci0nam com o 

comportamento, incluem corno fatores também o nível educacional, inacle 1 

raça, sexo. llum artigo, l •. acgregor (35) menciona que os fatores sociais 

àeter:ünantes do modo de enfrentar os problemas e os serviços, est:J.o re

lacionados à própria estrutura social para prover à assist~ncia rnéclica 

ela comunic~c..de ( associaç'õE:s vol utár ias, clubes, e-rupos profissionais) e 

às organizaç~es e procedimentos para ir ao encontro aos problemas de sa

úde - a sua diversiàade e número (banco ce s,:.ngue, instituiç5es oe rea

bilitação, etc.). 

Corno força rnotivaõora para procura cos serviços de saú0e pública 

preferimos, no entanto, mencionar Rosenstock (45). Diz este autor, que 

"há duas dimensões que levam urna situação de saúr"e a tornar-se subjeti-· 

vamente motivador·a ou ameaçadora. A primeira é o grau em que o individw 

crê ser susceptivc-'1 a um problema de saúde, e a segunda é a extensão em 

que acredita que, contraindo essa doença ou problema, ela traria conse

quências graves para ele. Tem de acreditar nas duas". 

"A gravi0D.àe ele uma doença não é vista apenas sob o ponto fie vis

ta médico. No individuo, ou na família, inclui o que elo ou eles pensam 

sobre as consequências em ârcas como relações familiares, ccono •ia, ocu

pação".Assim, por exemplo, um inC!iviéluo com tuberculose, podo encarar a 

doença já não corno seno o cl inicamcnte grave, mas como tendo pro ftmd as 

im~licaç'ões na sua fa~ilia, na sua economia~ na sua carreira e nas suas 

relações sociais./Hesumendo, os motivos que c'eterminam ação relativo. à 

saúde dependem do grau ~m que se sente ameaçado por essa doença, e onde 

a ameaça inclui, tanto o grau de susceptibilidade â doença, como a per-



- 24 -

cepção da eravidade no caso da doença ocorrer. 

Alongámo-nos um pouco nestas consideraçoes,que consideramos como 

fazendo parte da determinaç~o dos recursos da família,porque um dos nossos 

objetivos era o de lembrar que a enfermeira de saúde pÚblica, para o tra

balho com a família e a comunidade deve ter presente que o seu próprio 

"bias" cul tu1:al ou sejam os "óculos" com que se realiza a percepção dos 

dos fatores que julpa perceber nas atitudes dos outros, pode ser um obs

táculo à identificação de necessidades. Corno diz Piovesan (41), a explica

ção da forma apática das pessoas reagirem a certos progr~mas de saúde, 

muitas vezes está nas diferenqas de percepç~o e não na aparente ignorân

cia • .Muitas vezes confunde-se realidade com percepção da reali0acle. Cita 

o mesmo autor as palavras de Dhilon & Kar:" o prérequisit() para a coope

ração das pessoas em um programa contra um problema de saúde 6 que as pes

soas o vejam como um problema. Sem o considerarem um problema não haverá 

a necessidade de cooperar". 

4.2.4. - Registo das necessidades identificadas 

Sendo a identificação das necessidades o ponto de partida essenci

al para o plancamcnto da ação c1e enfcrma€em, deverá. fazer-se o seu regis

to detalhado E: incluir o mesmo no processo da família. Feste caso os mo

delos de registo talvez pouco deferirão de srrviço para s~rviço uma vez 

que devem incluir não só o problema clefinido mas os fatores qu(' poc'lcrão 

influenciar num plano de ação(antecedcntes, recursos existcntFs, intcr

corr~ncia de outros problemas, etc.) e aue fazem parte do cliagnóstico. 

Apresentamos a seguir um exemplo Clessc revisto em que tanto os tó[Jicos co

mo algumas situaçê5es foram adaptadas de sugcstê5es dadas por Freeman (20). 

A ação mencionada na última coluna e planeada a partir das nocessicL,.àcs 

icl;:;ntificadas serve de reforço aos exemplos. :N'ão nos vamos,no entanto, 

rcf€rir nem à mobilização dos :recursos nem ao desenvolvimento Clo propra

ma de aç~o - o tratamento de enfermagem - por j~ estarem fora do ~mbito 

do diagn6stico d0 enfermagem. 

Registo de problemas e aç'ão de enfermagem planeada 

Problr~ma 

a) Saúde Materna! 

Tom medo do 
parto 

Poqu.almoço fra
co (outras re
fei9'õos adequa
das) 

Fatores que podem 
influenciar a ação 

Primeiro parto foi dificili 
diz estar"muito sensível". 
Renca familiar suficic·nte. 
Tem módico particular que 
também trabalha no hospi
tal. -Mar ic o dá apoio e mo-
cional 

Indicar curso para 
gr~vidas organizado 
pela par6quia. 

Encaminhar para con
sulta médica. 

V.D. depois da consul
ta médica 



Problema Fatores que podem 
influenciar a ação 

b) Saúc'le da Criança: 

Mãe ansiosa 

Pouco espaço para 
a criança brincar 
- brinc2 na cozi
nha 

Criança ativa e de 
aspecto forte 

Mãe fica irrita~a por 
ter a cr."sempre de
baixo dos pés" .Diz 
ter muito trabalho e 
não gosta de "ver 
cois"ls desarrumaras". 

4.2.5. - Reformulação do diagn6stico 
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Ação de enferma
gem planea0a 

Indicar a leitura do 
livro "Ivieu filho,mou 
tesouro"ce B.Spock 

Fazer conf~r8nci~ de en
fermac• m depois do par
to 

Sugerir ao marido par~ 
fazer uma divis6ria na 
cozinha para a criança, 
e tomarem as refeições 
na cozinha.uugerir que 
levem a cr.ao parque 
nos ~ias de bom tempo. 

Mencionámos até aqui o que julpamos s>'r os quesitos necessários pa

ra o estabeleci JCnto do diafnÓstico de cnfermaeem partinclo do levantamen

to das necesside.é'es de saúr~e da comunidade e r'etcnào-nos principalmente 

nas nE;cessiõu.dcs da famÍlia onéle consiceramos, não só as fontes determi

nantes das mesmas necessidades, mas o valor de uma observação participan

te com a família para compreensão e relacionamento dos fatores motivado

res da atitude face â saúde e a extensão do problema de enfermagem. Refe

rimo-nos tamb8m à necessidade de desenvolver técnicas o métodos de análi

se e ao rcgisto das necessidades. 

Qualquer trabalho caroce, no entanto,dc uma contínua avaliação a 

partir de objetivos estabelecidos. Neste caso poc:lcrá ser o próprio diagnós

tico de enfermagem, como fase que precede um plano de ação, o aspecto que 

mereça ser rcconsidoraé'o no encadeamento das diversas fases do trabalho. 

Não se trata de avaliar a ação dcscnvolviô 1. m<J.s ó próprio diagn6stico rea

lizado. As causas para a rcformulação poderão ser, por exemplo,: a) o a

parcc..:.imento de novas necessidades na família?b) o progresso evidenciado 

com a ação àa enfermagem; c) uma evolução indesejável. 

Excmpl ificando: Tendo sido iêl entificadas alr-um.':l.S necessidades de 

enfermagem, parece razoável esperar-se que, passado algum tempo c pela 

ação cJa enfermagem, se evidemcic algum prorresno, mesmo que não se preten

da atinrir sempre uma situação ideal. Conforme al~uns exemplos citados 

por Frecman(20), espçra-sc que uma gráviàa se tenha inscrito no centro de 

saúde; uma filha sob tonsão emocional se tenha torna0o mais calma nos cui

dados ao pai senil; a dona de casa tenha fica~o mais interessada no conhc

cimont~ de alimentos monos dispendiosos; haver uma participação maior ào 

do8nte cardíaco em atividades da familia e ~a comunidade. 
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Esta apreciação cairi dentro da avaliação da ação de enfermagem, 

não contestamos. 1v:as neste caso o diagnóstico manter-se-á. o mesmo? Não 

surgiram outros probleams? Ou a família deixou de ter problemas de enfer

magem? Mantem-se a necessidade de supervisão? Outrossim, no caso éle não 

haver progresso~ Tex·ia o ciagnóstico inicial sir'lo bem feito? 

Torna-se evidente que o diagnóstico é uma atividade que se re"lete 

continua e periodicamente. Há necessidade de verificar os fatores abrevi

antes e retardadores da evolução~ os recursos, enfim, atualizar ou refor

mular o diagnóstico. 

Vejamos pelo exemplo de modelo apresentado a seruir como pensamos 

poder ser SU6erida uma reformulação do diagnóstico de enfermagem. 

Guia para reformulação do diagnóstico 

Família; Ferreira - Ede-ar,lV:aria, 
Susana, João 

Enfermeira;Antónia Franco 

Morada: R.do Alfeite,203 

Necess.de enf. Evoluç'ào do 
problema 

Comentários 

Datag 18.11.70 

Diagnóstico 
reformulaào 

--· ------ ------ .. ·---- ........ _____________ _ 
l.Encaminhamen- i 

I to para super-
visão pré-natal l 

2.Aumento na 
ingestão de 
leite e vege-. 
tais verdes 

3.Preparação 
de Susana para 
o novo bébé 

4.Informação 
sobre o desen
volvimento e 
crescimento de 
Susan<J.(CJ.mbos os 
pais) 

I 

l.Foi ao C.de Saú
de mas faltou a 
vários apr amentos 

2.Edgar e M.dizem 
que todos tomam 
mais leite.Fizeram 
papas que foram 
bem aceites.Fala
ram numa receita 
aparEcida numa re
vista que incluía 
leite. M.informou 
estarem "a experi
mentar"os vegetais 

3.Susana fala de
le.Ajudou a mãe a 
fazer a mala para 
o hospital;tem ba
nheir:J.11igual à da 
mãe"para lavar a 
boneca como a mãe 
lava o bébé.Mãe 
dá. bastante aten
ção a Susana 

4.VerbCJ.lmente pa
recem reconhecer 
a necessidade de 
independ5ncia de 
~usana mas ainda 
exigem considcrâ-

I 

!.Estaria motiva
da?Sabcrá os moti
vos do pré-natal? 

. A preparação seria 
l ' 
' suficiente? 

I, 2 • .t'arecem reconhe-

1 
cer a necessidade 
e estão tentando 

j mudar os hábitos 
I • I 

; 

. 3 .Parece que os l 
:pais de Susana com-, 
, preenCI om o seu pa- j 

pel parn. ajur'lar Su-. 
sana 

l.Necessido.de cl( 

mais informação 
sobre os objeti· 
vos do pr~-natal 

2.Supervisão pe
riódica él a ali
mentação 

3. Continuidac e 
na orientação 
sobre o desenvol 
vimcnto psico
social da cri'lu 
ça de 4 anos 

4.Diagnóstico 
inicial mantem
-se 
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Evolução do 
problema 

Comentários 
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D iagnó s til; c 
roformulo.c'l: -----+ --,- __________ _, _____ __ 

vel restrição físi-i 
c a dela; "Lstá soce-: 
gada para seres um~ 
menina bonita".Re- : 
conhecem a necessi-Í 
dade de ela sentir I 
afeição e carinho, 
e de se adaptar ao · 
novo bébé. 
Não vieram 
ão àe pais 
lhes tinha 
gerido. 

' . :• a reun~-'· 

como i 

sido su-~ 

O trabalho domés
tico tem exigido 
muito tempo.Pode
rão vir daqui a 4 
meses. 

' ' 

1, 
i' l Dia~n6stico ini-

cial mantem-se 

Este modelo pode ser usado quando a enfermeira estã espe6ialmente 

interessada no progresso de uma determinafa ârea de necessidades. O que é 

preciso ter sempre presente também, é que a evidência de uma modificação 

baseada na informação da família deve ser considerada de acordo com a con-

fiança depositada nessa informação. Algumas pessoas podem ser francas, 

enquanto outras poderão querer agradar â enfermeira, saben~o o que ela 

gostaria de ouvir, em vez de apresentarem a verr'ade. 

5 - IMPLICAÇOES DO DIAGNOSTICO DE E:NFFRMAGE1,I EM SAúDE PúBLICA 

5.1. - Possibilidaces e limites da sua ~plicação 

Naturalmente uma das -primeiras coisas a perguntar é se a enfermei

ra, trabalhando em saÚde pública, terá tempo para fazer o diagnóstico de 

enfermagem tal como foi exoosto neste trabalho. Talvez possamos responder 

indiretamente. 

Sabemos, por exemplo, que as funções da onfermeira de saúde públi

ca, qualquer que seja o serviço ou parte do mundo em que trabalhe, são 

sempre as mesmas: 

"1. Descobrir e avaliar os problemas de saÚc1 e atraves de esforços 

combinados 0e enfermagem de saúCe pública com outros profissi0nais, a fo. 

mília e a comunicafe. 

2. Assegurar d familia a compreensao e aceitação do problemas 

3. Prover e assegurar os cuidados de enfermagem de que a família 

precisa o não pode prover sozinha 

4. Desenvolver a competªncia da família e do individuo a resolver 

e enfrentar os seus próprios problemas de saúde 

5. Prover apoio emocional em pcríod0s de tensão 

6. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social cos incivi·

duos e famílias atraves de ativir'lades de saú<'le (reuniões r:e grupo 9 ~Jor C'Xo) 



- 28 

7. Estimular a responsabilidade cívica ajudando nas atividad' 

centros de sa6de ( atfi pela frequªncia is consultas de profilaxia) 

8. Assegurar as modificaç5es no ambiente que sejam do Ambito d~ 

enfermeira para promoção de sa6de ou medida terapeutica. 

9· Levar ao conhecimento das famílias outros serviços e encoraja~ 

a sua utilização (saneamento, R.X., consultA-s, etc.)".(20) 

Mas mesmo assim é difícil definir as suas atividades porque ores 

cerão "do padrão sócio-económico e cultural do mundo em que (a enfermei

ra) funciona"(20). 

Assim "as comunida.dE'S são tão diferentes nos serviços que julcam 

necessários ou são capazes à e provGr, coc1o as enfermeiras diferem no grav. 

de aptidões profissionais que trazem para o seu trab:1lho"(20). Sabemos 

que certos serviços, a nível superior (regional, distrital ou central) e 

numa base realista de aproveitamento máximo dos recursos existentes (por 

vezes bem poucos, determinados principalmente pela demanda do p6blicc e 

do profissional de sa6de) estg,belccem objetivos quantitativos numa progr• 

mação racionalizada a partir de necessidades prioritárias. Deixam assim, 

d t d . ... . + f . . .. . ++ f t en ro a sua conven1enc1a e su 101enc1a , para programas u uros, um, 

maior preocupação com a qual idade de trabalho com as famílias. O d iagnÓ:c 

tico de enfermagem é feito portanto a nivel da comunidade e não das fam: 

lias. 

Nestes casos a enfermeira n~o poà erá ocupar mui to tempo em reuni·· 

ões de grupo para discussão de casos isolados que requeiram atenção por

que isso influiria na totalidade de ações de enfermagem valorizadas espe-· 

cialmente no rendimento instrumental. E, mais importante ainda, isso não 

rcsul taria em bcmcfício da comuniàade que, em saúoe pública, devo ser coi1· 

si{ozada no seu todo. 

Para um diagnóstico de enfermagem da f3mÍlia a enfermeira tem de 

estar preparada e consciente d0 que tem de reservar parte do seu tempo 

para pensar, raciocinar sobro as ovid~ncias observadas e coletad~s, ver 

as implicações que terão para a família, para a comunidade, para si pró

pria e para a equipe. Em alruns serviços, esta situação poder& ainda es

tar longe, acrcd i tamos. Mas para um serviço de enfermagem de so..6C' c p6bl i"· 

ca que almeje uma saúde positiva+++ da populaç~o, o diagnóstico, tamb~m 

1 nível da famllia, torna-se essencial. 

----·---------·- ---·------
+ Convcniência(do um programa) - extensão na qual o programa osti orien

tado para o problema que se acredita ser do maior importância (50) 

++ Suficiencia (de um programa) - extenslo do problema quo se tenciona 
eliminar atravcs de um programa determinado (50) 

+++ Sadde positiva - realizaçlo e manutenclo completa do potencial flsi· 
emocional c intelectual, atrav~s da vida, desde o perlo~o prô-natal 
à velhice (5) 
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5.2. - .r?reparação profissional necessária a quem faz o diaenósticc 

de enfermagem - Utilização de pessoal auxiliar 

Exigindo o diagn6stico de enfermagem em saúde pública a aplicação 

àe um encadeamento analítico ou seja um método cientifico que vai desde 

a obs~rvação e levantamento de dados, isolando, evidenciando e definindo 

um problema, até â estimativa dos recursos e àependência de enfermagem 

existente por meio de raciocinio 16gico, exerimentação ou confronto com 

fatos conhecidos, partimos do principio que es3a tarefa i reservada â en

fermeira e n!o ao pessoal auxilier. 

mo porque consideremos uma visitadora ou uma. auxiliar de enferma

gem incapazes de identificar uma necessidade de saúde na família ou na 

comunidade. Dizemos mesmo que a elas caberá muitas ~ezcs, a. identificação 

de uma ou outra necessidcde quando tenham de t~mar decisões imediatas den

tro das suas atribuições em serviço. Desde sempre a. pessoa que presta cui

dados de enfermagem, para citar Birkbeck (refere-se a autora aqui especi

almente aos cuidados ao doente) S<,ja "por um processo completa ou parci

almente consciente, observou o doente e, com base na intuição, experiên

cic., rotina, conhecimentos o, às vezes, ignorância, determinou quais as 

açê5es de enfermagem necessitadas pelo doente para aliviar o seu desconf0r

to"(7). 

Também aqui, port~nto, interferirá o grau de a~tidão oo seu traba

lho, o padrão sócio-económico e cultural em que o pessoal auxiliar funci:~

na e a organização à os serviços que inclui a dcteerminação de funçê5cs c a-· 

tividc.dcs. As tarefas serão, no entanto, 'uase exclusivamente limitad~s ~ 

atividades finais e, mesmo a identificaçüo nesse campo, na base de prcs

taç~o de cuidaàos de enfermagem individuais c não no plano da família ou 

da comunidade. 

Jã falamos, por outro lado, que, geralmente, nem mesmo a enfermei

ra chega ao diagnóstico de enfermagem de sallde pública isoladamente. A i

dentificação de problemas de enfermagem basear-se-& quase sempre nas in

formo.çê5cs c experiências da cquir;c. Mencionámos também que a contribuição 

da enfermeira na análise das nccossiclades de saúc'c nem sempre é centr<J.l 

mas pode ser apenas auxiliar, do mesmo modo que, om outras vozes, a sua 

apreciação representará a "fusão d3. aprcciaçlío do vârias pess')as"(20). 

~ aqui que o pesso~l auxiliar muito poderá contribuir com a su~ 

observação e a sua experiência com as famílias. ~o é sempre fácil à en

fermeira admitir e reconhecer este valor da contribuição do pessoal auxi

liar de enfermagem dentro da equipe de saúde pública. Isto principalmente 

se não está segura das atribuições do mesm0 e não está habituada a coor

denar o trabalho da equipe de enfermagem. 

Concordamos com Alvim (3) quando diz que essa limitaç!o 6 em parte 
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devido à "limitação das escolas de enfermagem de não ensinarem as alunas 

na sua res}onsabilidacc ~ara com o pessoal auxiliar".' Talvez se fale nis

so durante o curso, mas durante os estágios "muitas alunas nem contacta~ 

com esRe pessoal. Isto cria uma atitude falsa, falta ce reconhecimento 

da contribuição do auxiliar e ignorância total da situação de trabalho". 

- Também Doster (17) diz que "o planeamento e o pensamento creaclor não 

podem ser de exclusiva responsabilidade de poucos" ••• "Até que possamos 

melhor selecionar, definir, responsabilizar e dirigir o pessoal no seu 

trabalho, não correspondcremos às necessidades ~e saúde e a confusão es

tarã na ordem do dia''. - A própria Associação de Enfermeiras Americana(2) 

afirma que "A posição de liderança requer que a organização profissional 

de enfermagem esclareça qual a responsabilidade da enfermeira para com o 

pessoal auxiliar. Exige também a delimitação dos objetivos e do valor do 

pessoal auxiliar como ajuda às enfermeiras". 

Assim, como profissional, já no campo de atividadês, e nas reuni

<Ses que se devem rc·alizar pelo menos semanalmente pela equipe para discus

são das necessidades e plano de ação para uma ou mais f~mílias, encontra

mos uma experiência interessante relataà a po:r 'Nisc et al. (53) .lTossa equi

pe, trabalhando em Bronx,r.Y., um elemento auxiliar (que po(loriamos cha

mar de visitadora) recebe at~ a responsabilida~e de encaminhar pessoas 

para cursos ou instituições especiais e de verificar os sinais vitais de 

alguns doentes em casa. Sabemos que alguns organismos no Brasil estão 

também aproveitando o pessoal auxiliar para estas tarefas. São isto exem

plos de situações em aue as informaç5es trazidas por outro pessoal, que 

não a enfermeira, podem contribuir para o diagnóstico de enfermagem. 

O reconhecimento das necessidades de enfermagem, ao nivel de pla

no para a família, exige, no entanto, um conhecimento cientifico dos pro

blemas, uma análise dos fatores c problemas etiológicos que influenciarão 

os cuidados de enfermagem. Por exemplo= problemas intrínsecos (de adoles

c~ncia, de velhice, de paternidade, etc.), extrínsecos (de habitação, se

gurança, poluição do ar, etc.). Exige uma grande soma de conhecimentos e 

uma grande capacidade de reflexão, análise e síntese corno já dissemos (p. 

29). Por isso a pessoa que o faz tem de ser a enfermeira. 

:Não qllo a enfermeira seja inf:llivcl no seu éliagnóstico. Segundo 

afirma Freeman (20) ela "poderá falhar na compreensão ou aceitação das 

necessidades da família" por: 

1) Levantamento insuficiente de dados ou interprctacão crr6nea 
dos fatos 

2) Falta de experiência ou habilidade na observação e avaliação 

3) Apreciação inadequada dos fatores sócio-culturais 

4) Utilização de um relacionamento padronizado no trabalho com as 
famÍlias. 
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Há. muitas enfermeiras, ainda hoje, demasiadamente preocupadas, por 

exemplo 7 com o preenchimento de mapas e modelos com nomes, grupos etári

os, ocupação, saneamento da habitação, etc., isto i, com pormenores que 

podem dar uma visão global da situação familiar, mas falham na percepção 

dos conhecimentos sociais e que podem ser essenciais numa visão equili

brada do problema. Tamb~m Horta (27) diz que "uma falha na i~nntificação 

do problema leva a uma orientação erra~a e ina~equada no cuidad0 (de en

fermagem)". 

Já. há. bastante tempo, por nutro lado, que existe a preocupação de 

dar uma preparação bastante completa à aluna de enfermagem no cam}o da 

safrd0 p6blica. B em 1~61 Bryan & Taylor (12) afirmavam que "ela deve re

ceber preparação sobre; comportamento, comunicação, relações humanas, 

principies de ensino, liderança, organi~ação e epidemiologia, e as bases 

para métoc.os cl.t investieação". Mais adianto aconselha ainc a que não r C'Ve 

ser na quantidade mas na qualidade de aprenõizagem: "deve apoiar o aluno 

a aprender principies, a pensar, a ser critico dos resultados, a sentir

-se impelido a resolver problemas''. 

Cremos que a maioria das escolas, se não conseguiu ainda atingir 

do moc1o àesejaável todos estes aspectos, pelo menos reconhece-lhe o va

lor como rumo a seguir. As poucas escolas com aue temos contactado disso 

são testemunho. Também Posser (42) relata uma experiência feita num cur

so de enfermagem no Arizona, em que se requer urna análise da familia u

sando um método epic3emiolórico para definição Clo :::>roblema rle saúc'le avali

ando a intervenção é!a enfermeir:1 nessa situação particular, ao mesmo tem

po que se dá espEcial enfasc â importânci'l oa cultura como influcntC' nas 

atituc3es, crenças e práticas ~e saúde. 

6 - COl!CLUSlO 

1. Tal como a expressão "diagnóstico de enfermagem" c: e fine uma a

tividade do âmbito exclusivo da profissão de enfermagem, assim a aceita

ção da sua aplicaç5o ao campo da enfermagem de saúde pâblica se torna um 

derivativo lógico para traduzir a indispensável identificação das necessi

dades do enfcrmn.gem da família e da cnmunidadc. SE·m ele não se -podem es

tabelecer objetivos de um programa cl.e enfermagem d.e saúde p6blica ou en

tão eles serão vagos e mal definidos. 

2. Como atividade exclusiva da enfermeira de saúfle p6blica, o dia

gnóstico de enfermagem pode derivar, no entanto, Cle um trabalho em equipe, 

seja pela contribuição deste no levantamento de dad.os, seja a traves das 

reuniões multiprofissionais que integram a enfermeira C.e sa6ce pública, 

nas quais seja determinada a pessoa mais apta no conhecimento da naturo-
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za e extensão do problema surgido.Exemplo:probloma psiquiátrico, social 1 

de saneamento, etc. 

3. Para a aplicaçao prática do ~iagn6stica de enfermagem h& ncccs

sid~de da enfermeira conhecer o maior n~mern posslvel ~~ variáveis que po

rem interferir na saú0o e no comportamento para com a saúdo na família o 

na comunidace, influindo ainda uma adequacia interpretação dos fatos para 

a definiç~o dos problemas. 

4. Para facilitar a identificação das necessidades convém estabe

lecer uma forma racional e sistemática de levantamento de dados, seja pa

ra o conhecimento e diagn6stico inicial da situação da família e estabe

lecimento ~e prioridades, como para facilitar uma posterior avaliação da 

ação de enfermagem e reformulação do diagnóstico se necessário. 

5. Há necessidade de, na preparação da aluna ce enfermagem~ haver 

a preocupação torná-la apta para a atividade de diagnóstico de enfermagem 

em saúde pública como futuro elemento responsável pela equipe de enferma

gem e integrante da equipe multiprofissional de saúde, tanto estimulando

-a a um melhor conhecimento das âreas de necessidades da família, como 

num eficiente aproveitamento de pessoal auxiliar (por exemplo:delegaqão 

de funções,participação nas reuniões de equipe, levantamento de dados). 

Procura1nos no presente trabalho, embora numa aborc1 agem um tanto su

perficial, reunir o conhecimento de 0iversos autores sobre este tema e al

guns correlatos. Atr::wés da nossa opinião e alguns exemplos procuramos 

igualmente sistematizar alguns aspectos já que a àrea de necessidades oe 

saúde pode ser imensa. 

Para terr.linar, e porque julgamos estarem estes autores bem dentro 

do objetivo do nosso trabalho, c i tare'YJOS: "O potencial que a enfermagPrn 

tem para a promoção humana depende da precisão, p~rceptibili~adc e perti

n~ncia da observação, bem como do seu número~ da segurança o sabedoria do 

julgamento que precede as deêisões de intervenção física ou intcrpessoai 

do onfermagcm ••• A proteção da prática profissional deve ser sempre uma 

responsabilidade da própria profissão. Nenhurn outro grupo, por muito inte

ressado que seja, tem capacidade de tomar decis?Ses relativas à prática"(l9). 
11As enfermeiras de sa~dE. p~blica têm de examinar a prática corren

te em relação aos problemas e necessidades da nossa comunidade hoje. Têm 

de definir claramente estes problemas e determinar o tipo de pessoal ne

cessãrio para prover às necessidades. Elas t8m de continuar a prover li

derança responsável no planca~ento dos serviços de saúdo. ERte planeamen

to deve basear-se em estudos válidos, análise o avaliação"(7). 
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