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RESUMO 

A visita domiciliar é prática assistencial que se constitui como essencial para o cuidado 

do usuário e família, pois há a oportunidade de acolher esses atores no meio em que 

vivem e este fator é importante por oferecer modos de cuidados alternativos àqueles 

centrados na instituição, possibilitando o conhecimento das reais necessidades do 

usuário e familiares. O objetivo do estudo é realizar intervenções para a melhoria e 

aumento das visitas domiciliares da Estratégia Saúde da Família da Unidade Básica 

de Saúde Antônio Carlos Neto do munícipio de Teresina PI/ Brasil. Elaboração do 

plano operativo, os principais objetivos desse passo são designar os responsáveis por 

cada operação e definir os prazos para a execução das operações. Gestão do plano, 

pretende-se com este plano de ação, organizar as visitas domiciliares, aumentar o 

nível de conhecimento da população da UBS Antônio Carlos Neto sobre as visitas. 

Além disso, incentivá-los a população a participarem das ações de promoção a saúde. 

Dentro da equipe, pretende-se organizar melhor a agenda para melhorar os 

atendimentos. Conclui – se que o trabalho foi realizado com base nos objetivos 

propostos buscando estratégias de melhorias no atendimento das visitas domiciliares. 

A VD enquanto ferramenta de assistência à saúde objetiva também orientar, educar, 

reabilitar e fornecer subsídios para que as famílias atendidas tenham condições de se 

tornarem autônomas e corresponsáveis no cuidado à saúde. Este trabalho pode ajudar 

outros profissionais a compreenderem a importância da visita domiciliar e que o 

paciente deve ser visto como um todo. 

Descritores: Visita Domiciliar, Estratégia Saúde da Família, Enfermagem. 

 

 



INTERVENTION PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF DIFFICULTIES FOR THE 

CONDUCT OF DOMICILIARY VISITS AT UBS ANTÔNIO CARLOS NETO, 

TERESINA, PIAUÍ. 

ABSTRACT 

The home visit is an assistance practice that is essential for the care of the user and 

family, since there is the opportunity to welcome these actors in the environment in 

which they live and this factor is important because it offers alternative care to those 

centered in the institution, knowledge of the real needs of the user and family. The 

objective of the study is to carry out interventions to improve and increase the home 

visits of the Family Health Strategy of the Antônio Carlos Neto Basic Health Unit of the 

Teresina PI / Brazil municipality. Elaboration of the operational plan, the main 

objectives of this step are to designate those responsible for each operation and to 

define the deadlines for the execution of the operations. Management of the plan, it is 

intended with this plan of action, organize the home visits, raise the level of knowledge 

of the population of UBS Antônio Carlos Neto on the visits. In addition, encourage the 

population to participate in health promotion actions. Within the team, it is intended to 

better organize the agenda to improve attendance. It was concluded that the work was 

carried out based on the proposed objectives seeking strategies for improvement in the 

attendance of home visits. The RV as a health care tool also aims to guide, educate, 

rehabilitate and provide subsidies so that the families served can become autonomous 

and co-responsible in health care. This work can help other professionals understand 

the importance of home visits and that the patient should be seen as a whole. 

Keywords: Home visit, Family Health Strategy, Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

A visita domiciliar é prática assistencial que se constitui como essencial para o 

cuidado do usuário e família, pois há a oportunidade de acolher esses atores no meio 

em que vivem e este fator é importante por oferecer modos de cuidados alternativos 

àqueles centrados na instituição, possibilitando o conhecimento das reais 

necessidades do usuário e familiares9. 

A visita domiciliar é instrumento facilitador na abordagem aos usuários no seu 

contexto sociocultural e pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para o 

atendimento, tanto educativo quanto assistencial15. 

A visita domiciliar na estratégia saúde da família é um instrumento utilizado pelas 

equipes para inserção e conhecimento do contexto de vida da população, assim como 

estabelecimento de vínculos entre profissionais e usuários. Ainda, visa atender as 

diferentes necessidades de saúde, preocupando-se com a infraestrutura (habitação, 

higiene, saneamento entre outros) existente nas comunidades e o atendimento à 

saúde das famílias12.  

Sendo assim, a visita domiciliar é uma das principais atividades que permite aos 

enfermeiros e os agentes comunitários de saúde conhecerem o contexto social e 

identificarem as necessidades de saúde das famílias assistidas pela equipe, 

permitindo uma maior aproximação com os determinantes do processo saúde-

doença12. 

A visita é um espaço de atuação prática do ACS e os desafia a buscar 

elementos que favoreçam sua inserção na família. O fato do ACS conhecer seus 

usuários e a prioridade de cada um baseia-se, em especial, na escuta ativa do 

usuário, propiciando o vínculo que, por sua vez, otimiza o processo da assistência11.  

Durante a visita domiciliar, atividade mais corriqueira do ACS, é que o 

acolhimento e o vínculo são possíveis de serem estabelecidos e até mesmo 

fortalecidos, pois é uma das oportunidades que o profissional tem de construção do 

diálogo, conhecendo as necessidades da família e auxiliando na resolutividade dos 

problemas evidenciados. Sendo assim, é na visita domiciliar que as tecnologias leves 

ganham espaço para seu fortalecimento, pois a relação usuário/profissional em saúde 

se constrói nessa dimensão de escuta e de trocas. Diante do exposto, a visita 

domiciliar constitui-se em um momento importante, em que é possível estabelecer 

movimentos de relação, além de incentivar a independência da comunidade e das 

famílias quanto à sua própria produção da saúde. Além disso, a visita se estabelece 



em loco, ou seja, no local que representa o cotidiano das famílias e da comunidade, 

visando atender as diferentes necessidades de saúde5. 

No entanto, estudos recentes evidenciam problemáticas inerentes à prática da 

visita domiciliar, como a mudança de famílias, endereços errados e até mesmo 

recusas. Problemas atrelados à relação família e profissional de saúde também são 

citados, pois a visita domiciliar adentra a intimidade do lar, o que pode gerar 

desconforto às famílias7. Além disso, na visita domiciliar podem ser identificadas 

situações complexas, como violência familiar, miséria e consumo de drogas, que 

exigem atuação interdisciplinar, intersetorial e participação do usuário, mas que 

acabam se tornando angústias devido aos entraves para se traçar esse tipo de 

trabalho na ESF17.  

Devido as problemáticas identificadas e as expectativas de mudança 

assistencial, criadas em torno da assistência domiciliar, como a redução das práticas 

hospitalocêntricas e estratificadas, essa atividade tem sido identificada como uma das 

mais delicadas e complexas da proposta saúde da família. Com isso, a visita domiciliar 

representa um grande desafio aos profissionais de saúde, no que tange a 

integralidade da assistência e a satisfação de usuários e gestores de saúde12. 

O objetivo deste artigo é realizar intervenções para a melhoria e aumento das 

visitas domiciliares da Estratégia Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde 

Antônio Carlos Neto do munícipio de Teresina PI/ Brasil.  

 

2- REVISÃO DA LITERATURA 

Estratégia Saúde da família (ESF) 

A Estratégia Saúde da família (ESF) é um processo de ações e serviços em 

saúde ao qual uma equipe multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, 

cirurgião-dentista, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, auxiliar de saúde 

bucal e agente comunitário de saúde, faz cumprir as normas e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), visando à promoção, prevenção e recuperação, através de 

mudanças na forma de atendimento das equipes de saúde, com intuito de qualificar e 

garantir atenção integral à saúde e padronizar os sistemas de saúde6.  

De acordo com o Modelo de Atenção Integral à Saúde, implantado no País, a 

partir da reforma sanitária, é preconizado que a equipe de saúde da família não pode 

mais trabalhar dentro de uma visão biomédica, curativa, apenas tratando de doenças, 

mas agir de forma proativa no sentido de promover a saúde, prevenir os possíveis 

agravos, e conhecer o indivíduo como um todo, para o reconhecimento dos riscos e 



das possíveis causas da doença para desenvolvimento das ações de promoção e 

prevenção a saúde da família6. 

O Programa de Saúde da Família foi idealizado para aproximar os serviços de 

saúde da população. Para cumprir o princípio constitucional do Estado de garantir ao 

cidadão seu direito de receber atenção integral à saúde com prioridade para as 

atividades preventivas, mas sem prejuízo dos serviços assistenciais e para permitir 

que os responsáveis pela oferta dos serviços de saúde, os gestores do SUS, 

aprofundem o conhecimento sobre aqueles a quem devem servir1. 

A visita domiciliar (VD) é uma ferramenta de trabalho da Estratégia Saúde da 

Família de primordial importância, a qual propicia o acesso da equipe de saúde 

multiprofissional, ao espaço familiar, favorecendo o conhecimento das condições de 

vida das pessoas, o seu meio ambiente, seus hábitos, costumes, higiene, crenças, 

cultura e condições socioeconômicas6. 

A VD constitui um dos instrumentos mais indicados na prestação de cuidados à 

saúde do indivíduo, sua família e comunidade. Ela deve ser conduzida no bojo de um 

processo racional, orientada por objetivos definidos e pautados nos princípios da 

eficiência, com a finalidade de favorecer o restabelecimento da independência e a 

preservação da autonomia do usuário23. 

A VD, assim como as demais ações de saúde, além de ser registrada nos 

prontuários, deve alimentar os sistemas de informações em saúde, fundamentais para 

o planejamento e avaliação dessas ações24.  

A visita domiciliar exerce uma importante função na Estratégia de Saúde da 

Família, como um instrumento na promoção da saúde, proporcionando e direcionando 

as técnicas do autocuidado no domicilio para a família6. 

Na Estratégia Saúde da Família, a visita domiciliar favorece a aproximação entre 

a equipe multiprofissional à realidade local, permitindo ampliar seu conhecimento 

sobre as reais situações que envolvem o processo saúde-doença. É dessa comunhão 

de fatores sociais, econômicos e biológicos que contextualizam a vida dos pacientes, 

que a visita domiciliar se apropria como ferramenta potente para poder auxiliar na 

busca do conhecimento do modo de vida das pessoas e consequentemente traçar um 

plano de cuidados mais condizente a essas necessidades3. 

Neste contexto, a VD torna-se essencial para prestação de uma assistência de 

enfermagem que procure envolver, de fato, as ações de prevenção de doenças e de 

promoção da saúde. Essas ações constituem o cerne da atenção básica em saúde no 

Brasil21. 



Na ESF a VD constitui uma atividade utilizada com a finalidade de subsidiar a 

intervenção no processo saúde-doença de indivíduos ou o planejamento de ações 

almejando à promoção de saúde da coletividade, se constituindo em um instrumento 

essencial, utilizado pelos integrantes das equipes de saúde para conhecer as 

condições de vida e saúde das famílias sob sua responsabilidade26. 

Assistência Domiciliar  

A Organização Mundial de Saúde define Assistência Domiciliar como a provisão 

de serviços de saúde, com objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, função 

e saúde das pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna1. 

Acredita-se que as mudanças e potencialização da Atenção Primária à Saúde no 

Brasil a partir da implantação da Estratégia Saúde da Família têm repercutido na 

assistência domiciliar, que passou de uma assistência pontual, a um processo de 

atenção continuado, integral e multidisciplinar no qual se realizam funções e tarefas 

sanitárias, assistenciais e sociais, dentro da lógica da vigilância à saúde19. 

Entendemos a visita domiciliar (VD) como uma grande possibilidade de 

atendimento domiciliário junto às famílias, que favorece a avaliação das demandas 

desses clientes, bem como do ambiente em que vivem. Momento de promoção da 

saúde, surge como uma oportunidade de estabelecimento de um plano assistencial 

voltado à recuperação e ao autocuidado19. 

A assistência domiciliar, no atual cenário das políticas de saúde, especificamente 

no contexto do ESF, ao utilizar a VD como instrumento de trabalho, é caracterizada 

pelo desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e reabilitação à saúde do 

indivíduo e família. Na atual conjuntura dos serviços de saúde, é necessária para 

prestação dessa assistência uma equipe multidisciplinar, que trabalhe com um 

conjunto de conhecimentos que vão além do biológico, e com uma estreita relação 

com a organização dos serviços de saúde, resultando disso a conformação do modelo 

assistencial16. 

A assistência domiciliar à saúde vem transpor as práticas institucionalizadas da 

saúde, visando construir uma nova ação profissional com base na inserção dos 

profissionais de saúde no local de vida, interações e relações dos indivíduos, em sua 

comunidade e, principalmente, em seu domicílio; passa, portanto, a considerar o 

contexto domiciliar das famílias10. 

Enfermeiro na visita domiciliar 

No início do século passado a VD realizada pela enfermagem tinha a finalidade 

de prestar assistência no domicilio exclusivamente para eliminação das grandes 



epidemias de doenças infectocontagiosas, características do modelo assistencial 

hegemônico da época. Aos poucos, com a mudança do modelo de reorganização dos 

serviços de assistência à saúde da população em nível primário, busca-se a garantia 

de um acesso universal, equitativo e integral aos usuários oportunizando novas 

possibilidades de se organizar a prática do cuidar e contribuindo para uma maior 

autonomia do profissional, por conseguinte, da qualidade do cuidado14.  

Nesse contexto, a ESF prevê a utilização da assistência domiciliar à saúde, em 

especial, a visita domiciliaria, como forma de instrumentalizar os profissionais para sua 

inserção e o conhecimento da realidade de vida da população, bem como o 

estabelecimento de vínculos com a mesma; visando atender as diferentes 

necessidades de saúde das pessoas, preocupando-se com a infraestrutura existente 

nas comunidades e com atendimento à saúde das famílias10. 

A visita domiciliar consente ao visitador conhecer de forma mais abrangente e 

real as necessidades e as possíveis soluções apontadas por moradores adstritos na 

cobertura de uma ESF. O enfermeiro nesse cerne deve agir como um “radar humano” 

numa perspectiva de reconhecer o que é concreto ou objetivo, buscando desenvolver 

intervenções imediata nos seios da família algo de merecedor da atenção, tais como: 

um choro diferente da criança, panelas ou geladeiras sem comida, torneira sem água, 

falta de saneamento, febre, uma gestante sem pré-natal; crianças ou idosos sem 

vacinas, janelas fechadas; pouca iluminação22. 

É de suma importância que o enfermeiro da atenção básica seja um conhecedor 

das ações a serem desenvolvida nos mais diversos espaços sociais existentes na 

comunidade na qual está inserido para saber articulá-las na hora do desenvolvimento 

do seu processo de trabalho. Nesse interim, a linguagem adotada para o espaço da 

atenção básica deve ser simples, acessível e precisa, haja vista que a visita 

domiciliária também deve buscar uma assistência interdisciplinar13. 

Dificuldades para a realização da visita domiciliar 

Borges e D’Oliveira4 apontam que os problemas com que os profissionais se 

deparam nas VD envolvem não apenas o enfrentamento da doença em si, mas, 

também, situações relacionadas ao contexto social e cultural em que vive a família, 

para os quais a medicina tecnológica, em geral, tem pouco para ofertar, sendo 

necessário reconhecer os limites dos profissionais e admitir que as alternativas e 

encaminhamentos para os problemas passam, necessariamente, pela participação do 

usuário e sua família, bem como, por ações intersetoriais e de articulações com a 

sociedade civil. 



O acúmulo excessivo de atividades, tanto específicos do enfermeiro quanto 

referentes à equipe de saúde, é um dilema recorrente na enfermagem. Na ESF, as 

exigências de produtividade e o cadastramento ultrapassado subestimando o número 

de famílias da área colaboraram para a sobrecarga de trabalho27.  

Devido ao número elevado de atividades e o tempo limitado, muitos enfermeiros 

optam por realizar as atividades da UBS, como as consultas de enfermagem, em 

detrimento das visitas domiciliares. Tal achado também foi evidenciado em outros 

estudos, que destacam a falta de tempo e o excesso de atividades como limitador para 

o enfermeiro realizar a visita domiciliar25-27. 

A sobrecarga de trabalho também afeta o ACS. Ele argumenta atuar em diversas 

funções, entretanto se avalia que ele receba uma grande demanda de trabalho por 

que suas atribuições são muito amplas e nem sempre consideram as singularidades 

de cada região e da população18. A falta de clareza sobre quais são as atribuições dos 

ACS pode provocar sobrecarga de funções e até de papéis, ocasionando uma 

responsabilização excessiva em torno deste profissional18-20. 

As VD devem ser caracterizadas pela intervenção de uma equipe 

multiprofissional com métodos interdisciplinares. De acordo com Brasil3 o 

“matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou 

mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica”. A interdisciplinaridade possibilita, além do campo 

de interação tradicional, a prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, 

adaptando ambas no contexto em que estão inseridos2. 

Segundo Duarte e Diogo8, é importante ressaltar que o atendimento domiciliar só 

se concretiza de forma eficaz quando desenvolvido por uma equipe. Lembramos que 

uma equipe não é representada apenas pela junção de vários profissionais com seus 

conhecimentos específicos, mas sim pelo trabalho destes em prol de um objetivo 

comum em que seus conhecimentos específicos são complementares e não 

concorrentes entre si. 

 

3- PLANO OPERATIVO 

 

 

 

 

 



• Elaboração da Planilha de Intervenção 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Desorganização 
das visitas 
domiciliares  

Implementar 
novas técnicas 
para a 
organização 
das visitas 

3 reuniões 
com a 

coordenação 
e equipes da 

ubs 

Otimizar o tempo 
das equipes, 
Supervisão clínica 
e administrativa, 
Planejamento e 
organização das 
Vd, Coordenação 
do cuidado, 
Gestão de caso 

Enfª Antônia e ACS 

População com 
pouco 
conhecimento 
sobre as visitas 
domiciliares 

Aumentar o 
conhecimento 
da população 

5 projetos de 
divulgação 

Desenvolvimento 
de estratégias de 
ensino, Palestras 
sobre o tema 

Enfª Antônia 

Poucas ações de 
promoção, 
prevenção 

Realizar mais 
ações 
educativas 

10 palestras 
educativas 

Palestras, 
Divulgação, 
Orientações a 
outros 
enfermeiros 

Enfª Antônia e ACS 

Elo precário entre 
comunidade e ubs 

Adesão de 
membros da 
comunidade  

15 visitas 
domiciliares 

Relação de ajuda 
/ Interação, Apoio 
afetivo, mental ou 
psicológico, 
Comunicação, 
Relação de 
confiança, 
Negociação, 
Respeito, Diálogo 
e escuta 

Enfª Antônia  

 

4- PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

O acompanhamento desse plano será feito com base na produção da equipe e 

no sistema e-SUS. Pretende-se com este plano de ação, organizar as visitas 

domiciliares, aumentar o nível de conhecimento da população da UBS Antônio Carlos 

Neto sobre as visitas. Além disso, incentivá-los a população a participarem das ações 

de promoção a saúde. Dentro da equipe, pretende-se organizar melhor a agenda para 



melhorar os atendimentos. Criar uma lista de presença para registrar semanalmente 

os usuários presentes nos grupos Educativos e vamos realizar uma reunião da equipe 

por mês para discussão das atividades desenvolvidas e sobre o processo de trabalho. 

 

5- CONCLUSÃO 

O trabalho foi desenvolvido com base nos objetivos propostos buscando 

estratégias de melhorias no atendimento das visitas domiciliares. Plano operativo será 

feito e se espera que melhore o elo entre comunidade e ubs, aumente o conhecimento 

da população em relação as visitas domiciliares e implementação de novas técnicas 

no trabalho de visita domiciliar na estratégia saúde da família. 

Envolvendo a equipe de ACS e enfermagem na ação conjunta, na busca de 

solução para amenizar o problema que prejudica a visitas. Espera-se que a partir do 

plano de ação os problemas que afetam a população da UBS Antônio Carlos Neto, 

sejam amenizados e que as condições para o acompanhamento seja melhorada, 

facilitando assim a condição de trabalho da equipe e melhorando a qualidade de vida 

da população atendida. 

A VD enquanto ferramenta de assistência à saúde objetiva também orientar, 

educar, reabilitar e fornecer subsídios para que as famílias atendidas tenham 

condições de se tornarem autônomas e corresponsáveis no cuidado à saúde. Este 

trabalho pode ajudar outros profissionais a compreenderem a importância da visita 

domiciliar e que o paciente deve ser visto como um todo. 
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