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INTRODUÇÃO: A Visita Domiciliária é uma prática de longa data no Brasil, sendo nos dias 

de hoje desenvolvida pelas equipes de Saúde da Família com diversas finalidades, dentre elas 

principalmente para criar vínculo com a população assistida, conhecer o ambiente em que 

vivem e reconhecer os problemas e necessidades de saúde de cada família, bem como 

oportunizar ao paciente impossibilitado de se deslocar até a Unidade Básica de Saúde da 

Família, seja por uma deficiência ou uma doença receba um atendimento de qualidade 

(MANDÚ, 2008). Com o surgimento da ESF pode-se caracterizar a Visita Domiciliária como 

uma atividade que contempla os princípios do Sistema Único de Saúde integralidade, 

universalidade e equidade, sendo um instrumento de intervenção fundamental utilizado pelas 

equipes de saúde (SAKATA et al., 2007). Assim, tem-se como objetivo deste estudo 

identificar a importância da Visita Domiciliária como instrumento para a assistência na visão 

de acadêmicos de Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de 

abordagem qualitativa. Descritivo pois o foco essencial destes estudos reside no desejo de 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população (TRIVIÑOS, 2007). Qualitativo em 

virtude de essa abordagem preocupar-se mais com o aprofundamento e abrangência, o que 

acrescenta uma compreensão significativa na relevância de certos fenômenos sociais, quando 

o aspecto da pesquisa tem uma característica subjetiva (MINAYO, 2004). O trabalho foi 

realizado nas dependências da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande, sendo sujeitos 17 acadêmicos da nona série do Curso de Graduação em Enfermagem. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro de entrevista semi-estruturado 

aplicado por meio de gravação em MP3. O período de coleta de dados foi setembro de 2011 e 

para a interpretação dos dados foi utilizada a análise temática de Minayo feita após a 

transcrição das entrevistas na integra e leitura em conjunto com o entrevistado (MINAYO, 

2004). O estudo foi realizado em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, o qual visa os direitos e deveres da comunidade acadêmica incorporando 

os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça
 

(BRASIL, 1996). Foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande onde recebeu o parecer favorável Nº 150/2011. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Dos participantes apenas um era do sexo masculino, e a faixa etária variou de 

23 a 32 anos. Todos afirmaram terem realizado Visitas Domiciliárias em algum momento do 

curso. Através da análise das entrevistas surgiram três categorias temáticas. A primeira 

destaca a finalidade das Visitas Domiciliárias, onde foram citadas: realização de puerpério, 

avaliação de recém-nascido, idosos e pacientes acamados, ou que não tem condições de 

caminhar, acompanhamento de gestantes bem como desenvolvimento de procedimentos como 

sondagem vesical de demora, curativo e verificação de sinais vitais. A segunda categoria 



 
 

denominada influência do ambiente na assistência prestada no domicílio revela que este 

influenciou positivamente os acadêmicos no que diz respeito ao processo de aprendizagem, 

pois apesar de 13 dos 14 acadêmicos afirmarem terem desenvolvido o planejamento das 

mesmas, em suas falas observou-se a falta de material para a realização de procedimentos. A 

terceira categoria diz respeito a Visita Domiciliária como instrumento para assistência, onde 

13 participantes afirmaram ser uma importante atividade para conhecer e compreender o 

contexto social e cultural do indivíduo e de sua família e para adequar a assistência conforme 

as condições apresentadas no domicílio. CONCLUSÃO: Com base nos resultados e 

discussão deste estudo pode-se perceber que os sujeitos conseguiram desenvolver Visitas 

Domiciliárias com diversas finalidades. Dentre elas, para oportunizar ao paciente que receba 

um atendimento de qualidade, atender grupos especiais, tais como gestantes, recém-nascidos e 

idosos, bem como para realizar procedimentos de enfermagem. Quanto à influência do 

ambiente, observou-se que este interfere de forma positiva no processo de aprendizagem dos 

mesmos, pois revelaram que possuem conhecimento da importância do planejamento e da 

sistematização necessária para a realização de uma VD, mesmo com os relatos de falta de 

material.  Concluiu-se também que os acadêmicos consideram a Visita Domiciliária uma 

atividade importante para a assistência do profissional enfermeiro, pois possibilita o 

desenvolvimento de um cuidado integral, singular e pontual as famílias, considerando as reais 

necessidades do domicílio. 
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