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Introdução: Atualmente o enfermeiro comunitário adota um papel de grande 

relevância, por assumir a responsabilidade e compromisso de ir ao encontro das 

necessidades reais de saúde das populações, onde centra as suas práticas na promoção, 

recuperação e manutenção da saúde, dando destaque para as atividades de educação em 

saúde, prevenção da doença, planejamento, coordenação, gestão e avaliação dos 

cuidados prestados aos indivíduos, famílias e grupos que constituem uma comunidade. 

Objetivos: Destacar a importância dos enfermeiros nos cuidados de proximidade, numa 

lógica de cooperação, que permita uma melhor compreensão das necessidades da 

população, esclarecendo a finalidade de levar os serviços de saúde para mais perto da 

população e destacar a importância dos cuidados primários. Métodos: A partir de 

fatores que levam a precarização do serviço prestado à população de várias 

comunidades no estado do Pará (como descaso, por parte do estado, falta de 

qualificação, reconhecimento, insuficiente remuneração para os profissionais de 

enfermagem e infraestrutura), realizou-se uma revisão sistemática da literatura onde as 

informações foram obtidas através da pesquisa na base de dados Lilacs. Resultados: 

Observou-se que aproximar a prestação de cuidados de saúde aos locais onde residem 

ou trabalham os cidadãos tem sido preocupação constante dos representantes, quer das 

populações, quer das associações, quer do próprio Serviço Nacional de Saúde. Logo, a 

organização de cuidados de proximidade, embora com limites, também oferece 

benefícios. Neste contexto, os cuidados de saúde primários têm um papel importante 

porque a sua atividade não se limita unicamente ao indivíduo, mas sim à família e à 

comunidade. Salienta-se que para o atendimento da população, os Agrupamentos de 

Centros de Saúde, descentralizaram os seus serviços, agora organizados em unidades 

funcionais, em diferentes localidades. Discussão: Os cuidados de proximidade 

garantem o acesso a cuidados de saúde qualificados. A percepção dos problemas 

inerentes a uma determinada comunidade requer o entendimento e o envolvimento 

profundo com a mesma, o que se traduz em proximidade por parte do profissional de 

enfermagem para com a comunidade em que está inserido para realizar seu trabalho. 

Considerações finais: Os enfermeiros se deparam com situações complexas que 

requerem maior acuidade dos pacientes comunitários e envolve um processo de doenças 

complexas. Logo, atualmente a tomada de decisão na solução de problemas se tornou 

mais ampla requerendo pensamento crítico. Diante disto, faz-se necessário cada vez 

mais a publicação de estudos que destaquem e apontem se os profissionais de 

enfermagem estão preparados para lidar com tais situações e se os mesmo têm noção da 

sua importância dentro da comunidade como um todo. Os enfermeiros sendo a principal 

categoria no que diz respeito ao trabalho, prevenção e assistência básica a saúde seriam 

a saída para eliminar o inchaço provocado pelo déficit nesse setor primário, 

investimentos nessa categoria e a conscientização da importância do papel da 

enfermagem à manutenção da vida na comunidade seria a melhor solução. 


