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,1. INTRODUÇÃO 

  A estratégia saúde da família surge como instrumento de forma integral e 

continua, por tanto compete aos profissionais que a compõem desenvolver ações de 

promoção, proteção, e recuperação da saúde do indivíduo e da família. (DRULLA; 

ARLETE; 2009) 

  Este programa foi implantado em 1994, pelo ministério da saúde. A ESF 

(estratégia da saúde da família) observa os princípios, diretrizes e doutrinas do 

sistema único de saúde (SUS) em todo o território nacional, com toda sua atenção 

voltada para família. (XIMENES; NETO; FRG; 2007) 

  Cada equipe de ESF é responsável por aproximadamente 800 famílias 

residentes em território urbano e rural, compostas normalmente por: 1 médico 

generalista, 2 enfermeiros, 1 técnico de enfermagem e 4 agentes comunitários de 

saúde. Foi integrado também um profissional odontológico, para complementar a 

atenção à saúde bucal. (GWS; MCS; CARVALHO YM; 2008) 

  O objetivo maior da Estratégia saúde da família (ESF) é o foco na família e 

nas suas necessidades, buscando sempre o seu bem-estar, físico e mental. Uma 

das atividades da ESF é a visita domiciliar, que permite ao profissional adentrar no 

espaço familiar e assim identificar suas necessidades. (MINISTERIO DA SAUDE; 

2005) 

  Desta forma a visita domiciliar (VD) tem ampla visão das condições reais de 

vida da família, possibilita a interação do profissional com os indivíduos, dentro do 

seu ambiente familiar e social, através do conhecimento cotidiano, da cultura, dos 

costumes, das crenças, o que torna essas vivencias enriquecedoras para ambos. 

(DIAS; MF; 2006) 

  A visita domiciliar pode ser realizada de várias formas uma delas com 

objetivos específicos, terapêuticos e visitas em acamados, outra delas é realizar 

uma busca ativa pela demanda reprimida, promover e prevenir em meios de 

educação em saúde de maneira individualista, realizar grupos, expandir para uma 

grande população temas vivenciados na comunidade. Monitorização do recém- 
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nascido e crianças, gestantes e puérperas. Promoção à saúde bucal e até mesmo a 

identificação do cuidador. (FLG; LCM; 2004) 

  A visita domiciliar é um conjunto de ações de saúde voltadas para o 

atendimento, seja ele assistencial ou educativo. É uma dinâmica utilizada nos 

programas de atenção à saúde, visto que acontecem no domicílio da família. 

(MATTOS; 1995) 

  A proximidade com o sujeito doente tem sido buscada em vários setores da 

assistência à saúde. Em virtude das características singulares que detém, a 

assistência domiciliar (AD) destaca-se como modalidade de cuidado que pressupõe 

competências profissionais ampliadas direcionadas ao sujeito, família e comunidade; 

(MACHADO; SILVA; e FREITAS, 2011) 

No Brasil a visita domiciliar era uma atividade prioritária para o combate às 

grandes endemias, onde o autoritarismo sanitário junto às famílias era empregado 

pelos agentes da época de maneira explicita, sendo a visita realizada pelas 

enfermeiras visitadoras, uma vez que os médicos sanitaristas apenas visualizavam o 

serviço, mas não a realizavam, pois a viam como atividade inapropriada para a sua 

função e neste período as visitadoras se utilizavam da ordem médica e da 

autoridade sanitária para entrarem no domicílio e realizarem as visitas. Este 

momento era oportuno para a verificação do cumprimento das normas sanitárias. 

(MATIAS; PEREIRA; 2010) 

Considerando a portaria ministerial nº 2.029 de 24 de agosto de 2011, que 

insistiu a atenção domiciliar no SUS. A atenção domiciliar será todas as ações sejam 

elas educativas ou assistências, ter planejamento, organizar, coordenar, 

supervisionar e avaliar a prestação da assistência de enfermagem será esse o papel 

do enfermeiro. (RESOLUÇÃO COFEN; 2014) 

Considerando a deliberação do plenário em sua 453ª reunião ordinária, 

realizada na cidade de Brasília/DF, no período de 8 a 9 de outubro 2014, resolve: 

Visita domiciliar é um contato da equipe de enfermagem para avaliação das 

demandas requeridas pelo usuário ou pela família, bem como o ambiente onde 

vivem, visando estabelecer um plano assistencial, com objetivo definido. 
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 A atenção domiciliar de enfermagem abrange um conjunto de atividades feito 

por membros da equipe de enfermagem, caracterizada pela atenção no domicilio 

das famílias do sistema de saúde que precisam de cuidados técnicos. 

 A atenção domiciliar de enfermagem pode ser executada no âmbito da 

atenção primaria e secundária, por enfermeiros que trabalham de forma autônoma 

ou em equipe multidisciplinar por instituições públicas, privadas ou filantrópicas que 

realizem esse tipo de serviço. 

          Compete ao enfermeiro na visita domiciliar, particularmente: direcionar a 

equipe de enfermagem, planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a 

prestação dos cuidados de enfermagem, organizar e coordenar as condições 

ambientais, equipamentos e materiais necessários a produção de cuidado 

competente e seguro. 

 Atuar de forma continua na capacitação da equipe de enfermagem que atua 

na realização de cuidados domiciliares. 

A atenção domiciliar de enfermagem deve se executada no contexto da 

sistematização da assistência de enfermagem, sendo focados por normas, rotinas, 

protocolos validados e frequentemente revisados, com a operacionalização do 

processo de enfermagem em concordância com as etapas prevista na resolução do 

Cofen nº 358/2009, a saber: 

1. Coleta de dados; 

2. Diagnostico de enfermagem; 

3. Planejamento de enfermagem; 

4. Implementação; 

5. Avaliação de enfermagem; 

Os profissionais acreditam que o vínculo com os usuários se adquire através 

do agente de saúde, tem conhecimento da realidade da comunidade, abre portas 

através da amizade, da confiança que se tem com os membros da comunidade. 
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90% é o enfermeiro que resolve, mas o vínculo se consolida através de uma boa 

comunicação. (FLEURY; 2009) 

O enfermeiro neste campo tem como função supervisionar e qualificar a 

equipe de Enfermagem e os Agentes Comunitários de Saúde, bem como realizar o 

co-gerenciamento da unidade. (BARBARA; SP; AGUIAR; 2008) 

Nesta lógica o enfermeiro passa a assumir diferentes funções importantes 

como; cuidados, prestador de cuidados, consultas, auscultador/identificador dos 

problemas da comunidade, articulador, integrador, planejador e interlocutor, tudo 

isso em prol das famílias. O enfermeiro deve nas suas funções promover e preservar 

a saúde da população, necessitando competências para decidir, viabilizar 

intervenções compatíveis com os aspectos ético-legal e estabelecer ligações entre o 

cuidado de enfermagem ao indivíduo, família e grupos com seu contexto. 

(XIMENES; NETO; FRG; 2007) 

Nas instituições públicas o papel é buscar a equidade ou a igualdade, em 

especial as famílias nas classes sociais baixas o acesso a elas. Portanto o privilégio 

deverá ser a população com as classes sociais maiores de adoecer e de morrer. 

(NOGUEIRA; 1977) 

Lopes; Saupe; e Massaroli (2008), afirmam que a visita domiciliar é entendida 

como instrumento, no qual se estabelece o movimento das relações, a escuta 

qualificada, o vínculo e o acolhimento, favorecendo que os grupos familiares ou 

comunidades tenham melhores condições de se tornarem mais independentes na 

sua própria produção de saúde. 

O enfermeiro durante a visita domiciliar, tem o papel de facilitador das 

descobertas e reflexões dos sujeitos sobre a realidade, cabendo aos indivíduos o 

direito de escolher as alternativas. O enfermeiro que desempenha práticas 

educativas durante a Visita Domiciliar deve ampliar suas práxis para além do 

simples repasse de informações, voltando-se para a estimulação dos sentidos das 

pessoas e das coletividades, (SOUZA; WERGNER; e GORINI, 2007) 

Reinaldo e Rocha (2002) complementam ressaltando que as visitas 

domiciliares constituem um instrumento facilitador na abordagem dos usuários e sua 
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família. Por meio desse recurso podemos entender a dinâmica familiar, com o 

objetivo de verificar as possibilidades de envolvimento da família no tratamento 

oferecido ao usuário. 

O domicilio é um local onde o enfermeiro tem a oportunidade de observar 

como as pessoas vivenciam a doença e como dispõem dos recursos que lhe são 

oferecidos. Assim cada profissional poderá analisar de que forma essa família 

poderá ser ajudada para os cuidados diários serem mantido no ambiente familiar. 

(LACERDA MR; 2000) 

O enfermeiro deve adquirir a confiança nas famílias como geradora de um 

sistema de cuidados a serem prestados na família doente, dessa forma a família 

precisa sentir o apoio e a parceria da enfermagem ao seu lado. (LACERDA MR; 

2000) 

A categoria de enfermeiro é considerada muito casual, pois é durante as 

dificuldades que as famílias têm as necessidades que elas procuram pelo trabalho 

da enfermagem para cuidados especializados em seu domicilio, passando por várias 

situações e sentimentos que servem de impulsos para buscar o apoio do profissional 

da enfermagem. (LACERDA MR; 2000) 

O profissional que prestará o serviço no domicilio não necessita apenas da 

boa vontade e disposição, e sim das habilidades e conhecimentos como os quais os 

cuidadores não estão habituados e nem preparados para realizar. (LACERDA MR; 

2000) 

As ações e interações que as famílias desenvolvem são compostas por   

categorias como: o início de um relacionamento, recebendo tranquilidade e 

segurança, observação do interesse, aonde percebe-se que existe amor ao cuidar, e   

o principal que é o conhecimento, ter a sensação de estar sendo cuidado pela 

enfermeira. (LACERDA MR; 2000) 

Por privacidade entende-se que as informações reveladas na relação 

profissional devem ser mantidas em segredo e somente divulgadas quando 

autorizadas por quem as revelou. Não estão necessariamente, vinculadas ao 

contato entre informante e ouvinte, sendo que a informação pode ser obtida por uma 
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ou mais pessoas no âmbito do trabalho, em função do atendimento ao paciente, mas 

devendo, ainda assim, ser preservada, respeitando o direito do usuário, (FORTES, 

1998; FRANCISCONI e GOLDIM,1998) 

Fortes (1998) relaciona a privacidade à intimidade, à vida privada, à honra e à 

imagem das pessoas, devendo o paciente decidir sobre a divulgação de informações 

sobre seu estado de saúde. 

Neste sentido o tema abordado será a concepção dos usuários na visita 

domiciliar do Enfermeiro, sobre os seus direitos como cidadãos, sobre a privacidade, 

confidencialidade das informações e compreender como o usuário relaciona a visita 

domiciliar do enfermeiro ao seu direito. 

2. OBJETIVO 

  Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da concepção 

dos usuários sobre a Visita Domiciliar do enfermeiro. 

 

3. METODOLOGIA  

Revisão integrativa da literatura é um método de pesquisa utilizado desde 

1980, no âmbito da pratica baseada em evidências (PBE), que envolve á 

sistematização e publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde 

para que possam ser úteis na assistência a saúde, acentuando a importância da 

pesquisa acadêmica na prática clínica. (MENDES, 2008). 

A escolha da prática baseada em evidências (PBE), com o referencial teórico, 

possibilita a busca por evidências sobre a percepção do usuário dos serviços de 

saúde sobre visita domiciliar do enfermeiro. 

Deve ser realizada em seis etapas a revisão integrativa da literatura; 

• Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa para a elaboração da revisão integrativa. Esse processo se inicia com a 

definição de um problema que se destaca na saúde e na enfermagem. 
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• Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/ amostragem ou busca na literatura. É a busca de dados que serão 

incluídos para a revisão, identificando o estudo abordado. 

• Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/ categorização dos estudos. O objetivo é de maneira concisa organizar 

e sumarizar as informações através de provas confiantes, abrangendo todas as 

informações do estudo. 

• Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. 

Analisar detalhadamente as ferramentas de forma critica e convencional, sendo 

possível obter mudanças para a prática. 

• Quinta etapa: interpretação dos resultados. Fase de discussão analise das 

lacunas para que aponte sugestões para uma nova pesquisa de melhoria para a 

assistência de saúde.  

• Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Sua 

proposta é reunir e sintetizar as evidências disponíveis na literatura e suas 

conclusões questionáveis se for favorável para ser questionadas.  

   Elaborou-se a seguinte questão norteadora para revisão: qual é o 

conhecimento cientifico já produzido a respeito da percepção dos usuários sobre a 

visita domiciliar do enfermeiro. 

Para seleção dos textos foram realizados levantamentos na internet, 

utilizando as bases de dados da BVS (biblioteca virtual de saúde) considerados 

entre 2000 à 2014. 

Para a busca dos textos utilizou-se as palavras-chave usuário: usuário e a 

visita domiciliar do enfermeiro, visita domiciliar, visita e usuário e assistência em 

enfermagem na visita domiciliar. 

Foram incluídos textos em português produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. 
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Foi desenvolvido um formulário de coleta de dados que permitiu a obtenção 

de informações de identificação do texto – titulo nome do periódico onde o estudo foi 

publicado, ano de publicação, objetivos do estudo, delineamento de pesquisa, 

principais conclusões e temática abordada. 

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

4. RESULTADOS 

Foram encontrados 20 artigos publicados em periódicos nacionais. Os 

estudos estão assim distribuídos: 12 artigos publicados em Revistas 

Multiprofissionais, 2 na Escola Ana Neri de Enfermagem, 2 na Revista Gaúcha de 

Enfermagem, 1 na Revista de Brasília de Enfermagem, 1 na Revista de Enfermagem 

do Rio de Janeiro e na 2 na escola de Enfermagem da USP. Quanto ao 

delineamento da pesquisa 20 artigos utilizaram a metodologia qualitativa. Em 

relação aos anos de publicação dos artigos, foram encontrados artigos de 2000 a 

2014.  

 4.1 VISÃO POSITIVA 

Estudos realizados por Albuquerque; Bosi (2009) através de um levantamento 

de 48 equipes do programa ESF (Estratégia Saúde da Família), em 21 entrevistas a 

usuários que a visita do enfermeiro em sua residência traz conforto, ânimo, bem-

estar e uma melhor expectativa de vida, evidenciou-se também um maior 

entusiasmo e acesso a informações técnicas de diagnóstico e tratamento.  

“É bom, porque quando (a equipe) vem, a gente tem aquela esperança que 

aquela pessoa vai passar algum remédio, vai dar algum conforto né?” (E5). 

“Mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que momento de 

atenção de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.” (p.33). 

De acordo com estudo realizado por Mandu et. al. (2006), em oito Unidades 

de saúde da família (USFs), de uma região de saúde de Cuiabá – MT aplicados a 40 
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informantes: O reconhecimento através da visita traz ao usuário o apoio no qual 

buscam naquele momento, tendo em vista a apresentação do comportamento ético 

são essências para abertura do domicilio as ações profissionais.  

“A visita dá uma auto estima que é preciso; quando eles vêm fazer uma visita 

parece que eles veem trazer uma nova esperança, uma nova via (...) O pessoal que 

vem visitar se sente melhor e aquele que recebe também se sente melhor. ” (U.35). 

“Para mim a visita é importante. Dá uma ajuda de saúde mesmo, por ver 

minha situação. Ás vezes, como estou doente e, por acaso, não posso ir lá, dá uma 

felicidade deles vim aqui ver minha situação, eles cuidam de mim e passa remédio.” 

(U.32). 

Segundo um estudo realizado por Bezerra et al. (2012) em 19 usuários da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) de Juazeiro do Norte – CE as visitas domiciliares 

acabam sendo um espaço importante na proximidade, estreitamento de laços entre 

profissionais e usuários, viabilizando assim um melhor resultado em seu 

tratamento/acompanhamento. 

“(...) Essa visita é de uma suma importância porque, ás vezes, o doente ele 

não pode ir até o PSF né, e quando ela vem aqui ela auxilia demais, tira pressão, 

passa medicação, como ocorreu com meu pai, ele não podia ir mais.” (Us-2). 

“(...) É importante meu amigo porque nós somos muito velho e não podemos 

ir lá mais apesar, que o posto é ali pertinho, mesmo assim não dá para a gente ir, é 

importante porque ela vem aqui nos visitar.” 

Drulla et al. (2009) realizaram um estudo na região metropolitana de Curitiba 

(PR) em nove unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) a 24 profissionais de 

saúde que prestam assistência a uma parcela da população na qual não possuem 

acesso aos serviços de saúde, devido condições físicas e peculiares, o que garante 

assim com as visitas domiciliares um trabalho humanizado e uma maior confiança 

ao profissional uma vez que este encontra-se em seu domicilio. 

“(...) vejo como um todo, as vezes vou visitar avó e tem a sobrinha está ali na 

nora também (...) tem que observar como um todo (...)”. (Enfermeiro 2). 
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“(...) permite estabelecer um contato mais amplo com o paciente, permite uma 

leitura melhor do local e região que o paciente mora um atendimento melhor do 

contexto em que o paciente vive (...) (Fonoaudiólogo 1). 

Lionello et al. (2012), identificam em um estudo realizado em 14 Unidades 

Saúde da Família  (USF) no distrito sanitário Glória / Cruzeiro / Cristal no município 

de Porto Alegre (RS) entrevistando seis enfermeiras nas quais relataram uma 

experiência superior a cinco anos no programa, a visita domiciliar atende as 

principais demandas  crônicas, acamados, com dificuldade de locomoção e idosos, e 

que muitas das vezes sofrem por não terem acesso direto, desta forma a visita foca 

no acompanhamento clinico e atividades de educação junto a cuidadores. 

“Os pacientes que tem doenças crônicas, esses sim a gente faz visitas 

regulares (...) para ver se pessoa não piorou o estado de saúde.” (E5). 

“(...) orientar a aplicação de insulina e os curativos (...) orientação para 

pacientes tipo hipertensão.” (E4). 

 

4.2 VISÃO NEGATIVA  

Um estudo realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 

na Zona Leste município de São Paulo (SP), selecionando cinco famílias através de 

sorteio verificou-se que a visita dos profissionais tinha sua pratica centrada na 

doença, evidenciando a adoção de um modelo curativista em contraposição do 

modelo adotado que visa ultrapassar o cuidado individualizado focado na doença, ao 

buscar constituir ações de saúde a partir das necessidades do contexto familiar 

(CRUZ, BOURGET,2010). 

“Quando ela (Enfermeira) vem a minha pressão tá boa, se não tá ela manda 

eu aumentar mais a dose do remédio e por diante né.” (P1). 

“Ah, a gente conversa mesmo sobre doença. Elas (profissionais da UBSF) 

perguntam se tá com alguma febre, alguma gripe, ou se medir a pressão.” (P3). 
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De acordo com Mandu et al. (2008), um estudo realizado em uma região de 

saúde de Cuiabá (MT), feitas com 30 mulheres de 10 homens todos com idade entre 

18 e 79 anos, mostrou que se as visitas deveriam serem feitas com maior frequência 

e sistematicidade seria melhor aproveitada e valorizada novas relações entre 

usuários e profissionais. 

(...) acho que deveriam frequentar mais as casas (...) A gente sabe que tem 

muita casa para ir, mais quem é diabético e hipertenso deveria ter um olhar diferente 

e idoso também. Mas é tudo igual. (U14). 

(...) as vez eu tô ocupado no comércio e não tenho tempo para ir lá. E se eles 

passassem por aqui seria melhor. Porque eu que sou hipertenso. (...) Aí se eles 

passassem aqui, já tirava a pressão da gente. (...) Aqui (em Cuiabá) é muito quente. 

(U8). 

Segundo Seoane e Fortes (2009), em um estudo realizado em uma Unidade 

do Programa Saúde da Família (PSF) do município de São Paulo (SP), em uma 

amostra com 30 usuários, maiores de 18 anos de idade, sendo 19 mulheres e 11 

homens a uma possível perda de privacidade por partes dos usuários quando os 

profissionais adentram seu domicilio, estes veem essa ação como um risco na 

divulgação de informações de valor sigiloso aos olhos dos mesmos. 

“... tem coisa que só o médico, as enfermidades...eu penso que a doença que 

seja particular...que seja entre a pessoa e o médico...que não é bom todo mundo 

saber assim como as AIDS...”; (U21). 

“... todas as doenças é meio difícil porque ele é um agente comunitário, não é 

uma enfermeira né, tem coisas que ela não deve saber...algumas doenças eu não 

contaria...o povo já fica se afastando...”; (U8). 

Albuquerque; Bosi (2009) identificaram, em um estudo realizado no município 

de Fortaleza (CE) que faltam recursos necessários para locomoção, falta de tempo 

para realização de visitas, falta de uma melhor organização e maior tempo 

disponível para visita.   
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“A senhora sabe, né? É tudo correndo. Não pode perder muito tempo. 

Quando eles demoram, perguntam as coisas que é para fazer, conversa com a 

gente e vão embora. Não podem demorar muito não (...) Quando eles vêm, com a 

missão de atender não sei quantos.” (E19). 

“Não sei se é obrigação dele porque eu estou assim, né? Sem poder andar 

(...) ele não visita somente eu. Tem outras velhinhas por ai que ele visita. Que são 

doentes.” (E17). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa bibliográfica, identificamos que a visita domiciliar é um 

importante elo de proximidade entre paciente e profissional, na qual visa um bem-

estar físico e mental do indivíduo. 

Nos deparamos com situações no qual podemos evidenciar que o profissional 

que exerce esse papel, a função deverá constantemente passar por um processo de 

reciclagem aprimorando conhecimento diante das situações nas quais as visitas 

domiciliares irão provocar.  

Na busca de compreender a percepção de usuários acerca de Visita 

Domiciliar, um estudo constatou sentimentos favoráveis relacionados as mesmas e 

como aspecto negativo a frequência esporádica e a duração reduzida. 

Identificamos as necessidades de uma equipe melhor distribuída, e vendo o 

usuário como um todo, levando até ele uma equipe multiprofissional no qual a 

presença do enfermeiro (a) seja algo que fará total diferença, trazendo a esse 

profissional uma visão positiva, atendendo assim as necessidades mútuas. 

Os profissionais e usuários referiram que houvesse um tempo maior, uma 

equipe melhor distribuída, assim os resultados seriam ainda melhores, deixando em 

evidência a necessidade de constantes estudos e pesquisas para aprimoramento da 

visita domiciliar.     

Sendo assim, é possível que esta visão contribua para o desenvolvimento de 

ações com base na complexidade do processo saúde-doença e para desvelar o 

caminho para se assumir o princípio da integralidade. 
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