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Visita domiciliar puerperal
O puerpério é um momento decisivo para a mulher e sua família, visto as necessidades de novos aprendizados, de consolidação 
da unidade familiar e de laços afetivos. Este estudo destaca a importância do cuidado da Equipe de Saúde da Família e do proces-
so educativo para a adaptação à nova dinâmica familiar, fornecendo subsídios à mulher para autonomia em sua saúde, por meio do 
autocuidado e autoconfiança no cuidado com o recém-nascido. Para isso, um dos instrumentos utilizados é as visitas domiciliares, 
que possibilita conhecer a mulher e sua família em seu contexto sócioeconômico e políticocultural. A estratégia Saúde da Família 
tem entre suas ações a realização dessa atividade. Este estudo objetiva analisar como as equipes Saúde da Família realizam a vi-
sita domiciliar junto às puérperas e descrever as dificuldades encontradas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família. Trata-se 
de um estudo com abordagem qualitativa. Foram entrevistados 15 profissionais, dentre estes, nove enfermeiros e seis médicos.  A 
técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista com roteiro semi-estruturado. Na análise dos dados foi possível elaborar as se-
guintes categorias: visita domiciliar de caráter obrigatório e de importância para a mulher; finalidade da visita domiciliar puerperal; 
facilidades e dificuldades na realização da visita domiciliar à puérpera e favorecendo a visita domiciliar puerperal. Os resultados 
evidenciaram que a equipe possui um papel de vital importância junto à  família, contribuindo com tomadas de decisões importan-
tes. Constatou-se ainda que, as equipes fazem as orientações necessárias, mas associam a estas alguns problemas sócioeconô-
micos e políticos que estariam prejudicando o processo vivenciado.
Descritores: Visita domiciliar, Puerpério, Estratégia saúde da família.

The puerperium is a decisive moment for the woman and her family, due to the necessity of learning new skills, the consolidation of a 
new family unit and affective bonds. It must be emphasized the importance of family’s health care team and of the educative process 
for adapting to the dynamics of the new family, providing subsidies for women autonomy on their health, through self-care, and by 
trusting herself on the newborn’s care. Towards this objective, one of the instruments is home visiting, which enables to know the 
woman and her family in her social, economic, politic and cultural environment, and therefore comprehend her necessities and actu-
ate on her life’s reality. The Family Health Program from Health’s Ministry has, among its actions, the home visit program of which the 
health team participates. Whereas not always there is time for the team to set up the implementation of a plan of action, we intend to 
look upon how the home visit is accomplished by the strategic team of the family’s health program at Floriano, Piaui, Brazil, nearby 
women who has just given birth at the city, and describe the difficulties faced by the team when putting the home visit into practice. 
A qualitative research was made 15 professionals were interviewed: 9 nurses and 6 doctors. The method of collecting data was the 
interview with semi-structured script. By analyzing the collected data, it was possible to identify the following categories: home visit 
of obligatory nature and of relevance to the woman; objective of home visit to the woman soon after childbirth and easiness and diffi-
culties on the puerpera’s home visit realization and favoring the puerperal home visit. The results put in evidence that the team has a 
role of vital importance alongside the family about the conduct to be taken on each situation. We also verified that the teams give the 
necessary directions, but link some social, economic and politic problems that could be impairing the experienced process.
Descriptors: Home visit, Puerperium, The Family health strategy.

El puerperio es un momento decisivo para la mujer y su familia, debido a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, la con-
solidación de una nueva unidad familiar y vínculos afectivos. La importancia de la salud de la familia y el equipo de atención del 
proceso educativo para adaptarse a la dinámica de la nueva familia, la concesión de subvenciones para la autonomía de las muje-
res sobre su salud, a través de su propio cuidado, y por confiar en sí misma en el cuidado del recién nacido debe destacarse. Para 
esto uno de los instrumentos es la visita domiciliar, que permite conocer la mujer y su familia en su contexto social, económico, 
político y cultural, y, por lo tanto, comprender sus necesidades y actuar sobre la realidad de su vida. El Programa de Salud Familiar 
del Ministerio de Salud tiene entre sus acciones, el programa de visita en casa de la que participa el equipo de salud. Consideran-
do que no siempre hay tiempo suficiente para el equipo la aplicación de un plan de acción, se tiene la intención de considerar a la 
forma en que la visita domiciliaria es realizada por el equipo del Programa de Salud de la Familia de Floriano, Piauí, Brasil, a cerca 
de las mujeres que acaban de dar a luz en la ciudad, y describir las dificultades que afronta el equipo cuando visita la casa. Se hizo 
una investigación cualitativa. 15 profesionales fueron entrevistados, entre ellos, 9 enfermeras y 6 médicos. El método de colecta de 
datos fue la entrevista con guión semi-estructurado. En el análisis de los datos recogidos, es posible identificar a las siguientes ca-
tegorías: inicio de la visita de carácter obligatorio y de interés para la mujer; objetivo de la visita a su domicilio para la mujer antes 
y después del parto, facilidad y dificultades en la realización de la visita domiciliar a favor de la puerpera. Los resultados ponen en 
evidencia que el equipo tiene un papel de vital importancia junto a la familia sobre la conducta que debe adoptar en cada situación. 
Se constata aun que los equipos hacen las orientaciones necesarias, pero asocian a estas problemas socio económicos y políticos 
los que podrían menoscabar el proceso experimentado.
Descriptores: Visita domiciliaria, Puerperio, Estrategia de salud de la familia.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Saúde da Família é entendido como uma es-
tratégia de reorientação do modelo assistencial, operacio-

nalizada mediante a implantação de equipes multiprofissio-
nais em Unidades Básicas de Saúde(UBS). Estas equipes são 
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido 
de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. 
As equipes atuam com ações de promoção da saúde, pre-
venção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 
frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A 
responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca 
para as equipes saúde da família a necessidade de ultrapas-
sar os limites classicamente definidos para a atenção básica 
no Brasil, especialmente no contexto do SUS1.

Dentro das práticas em atenção primária, a estratégia 
prioritária de trabalho é a visita domiciliar às famílias. “Vi-
sita Domiciliar é um conjunto de ações de Saúde voltadas 
para o atendimento, tanto  educativo  como assistencial”2. 
A visita, como é realizada no âmbito domiciliar, propor-
ciona uma dinâmica aos programas de atenção à saúde. 
“A visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com 
o intuito de subsidiar a intervenção no processo de saúde-
doença de indivíduos ou no planejamento de ações visan-
do a promoção da saúde da coletividade”3. 

Para o sucesso de uma visita domiciliar é necessário 
planejamento, execução, registro de dados e avaliação. As 
prioridades para a visita domiciliar incluem os recém-nas-
cidos, crianças com patologias graves ou faltosas aos agen-
damentos das vacinas, portadores e comunicantes de do-
enças transmissíveis, gestantes de alto risco ou com VDRL 
positivo e/ou faltosas2.  

A equipe de Saúde da Família tem como prioridade, du-
rante a visita domiciliar, o fortalecimento dos cuidados ne-
cessários para o binômio mãe-filho e o desenvolvimento de 
conhecimentos que facilitem a adaptação desse novo com-
ponente na família, bem como o favorecimento de vínculos 
intrafamiliar com este ser. Desse modo, priorizou-se a visita 
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bilitar ou dificultar a sua realização; gasto de tempo, tanto 
em locomoção como, na execução da visita; é um método 
dispendioso, pois demanda custo de pessoal e locomoção2.

A ampliação e o fortalecimento da assistência domiciliar 
são considerados como resultados do aprimoramento no 
campo da saúde coletiva, possibilitando a valorização do 
processo saúde-doença e a influência do ambiente de vida 
e da dinâmica familiar sobre a saúde infantil, viabilizando-
se assim, a entrada dos trabalhadores de saúde dentro dos 
lares, com o objetivo de observar e trabalhar o desenvolvi-
mento da criança dentro do seu contexto ambiental, cultu-
ral e familiar7.

A visita de puerpério deve se realizar no primeiro momen-
to da assistência à criança, constituindo o trinômio “mãe-

filho-família”, quando são observados e 
abordados fatores relacionados à puérpe-
ra, ao bebê e à família. Nessa ocasião, a 
mãe já é orientada a levar seu filho à USF 
com 15 dias de vida, para que se inicie o 
acompanhamento mensal do crescimento 
e desenvolvimento da criança na unidade 
de saúde1. 

METODOLOGIA
O estudo é de abordagem qualitativa 
que é delineado como: [...] aquele que 
observa, registra, analisa e correlaciona 
fatos ou fenômenos, procurando desco-
brir a frequência com que um fenôme-
no acontece, sua relação e conexão com 
os outros, sua natureza e características, 
preservando seu “habitat” natural na co-
leta de dados7. 

Os sujeitos do estudo foram constitu-
ídos por seis médicos  e nove enfermei-
ros que trabalham na estratégia Saúde 
da Família, localizada no município de 
Floriano – PI. A produção de dados se 
deu utilizando a técnica da entrevista, 

que é “um método de coleta de dados em que um entrevis-
tador faz questionamentos verbais ao sujeito da pesquisa”, 
realizada com os médicos e enfermeiros, instrumento este 
semiestruturado, contendo questões pertinentes aos obje-
tivos propostos neste estudo, sendo coletadas informações 
acerca da visita domiciliar puerperal, nos meses de junho e 
julho de 2007, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, du-
rante funcionamento normal da Unidade de Saúde da Fa-
mília, com o auxílio de um gravador. Logo em seguida, as 
falas foram transcritas para o papel e agrupados conforme 
categorização das opiniões, sendo os sujeitos codificados 
com nomes de frutas, para serem apresentados no texto, a 
fim de manter o sigilo e o anonimato das respostas.

A pesquisa seguiu as normas da Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde/MS atribuídas e conferidas 
pela Lei nº. 8.142 de 28 de Dezembro de 1990 no que se 
refere aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres hu-
manos, sendo, primeiramente, submetida à avaliação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Piauí, e iniciado após sua aprovação.

domiciliar puerperal como tema chave deste trabalho e se 
espera daí, instrumentalizar a elaboração de medidas que 
facilitem e concretizem a visita à família no período puer-
peral, como medida preventiva e de promoção à saúde, em 
que se baseia o Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante do exposto, surgem as seguintes questões norte-
adoras:

tégia Saúde da Família estão realizando a visita domiciliar 
puerperal?

atividade?

OBJETIVOS
Analisar como a visita domiciliar tem 
sido realizada pelas equipes da estratégia 
Saúde da Família da cidade de Floriano, 
Piauí, junto às puérperas; descrever as 
dificuldades encontradas pelas equipes 
da estratégia Saúde da Família de Floria-
no, Piauí na realização da visita domici-
liar puerperal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Estratégia Saúde da Família é um mode-
lo de organização dos serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS) peculiar do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), baseado em 
equipes multiprofissionais. As equipes pro-
curam se aliar à família no cumprimento 
de sua missão, fortalecendo-a e proporcio-
nando apoio necessário ao desempenho 
de suas responsabilidades, jamais tentando 
substituí-la. Um dos principais objetivos é 
gerar novas práticas de saúde, nas quais 
haja integração das ações clínicas e de 
saúde coletiva. Isto pode ser conseguido 
através da Visita Domiciliar.

A Visita Domiciliar é uma estratégia para conhecer as 
condições de vida, de saúde das famílias, dos serviços de 
saúde utilizados, das reais condições de moradia e da iden-
tificação das relações familiares. Possibilita assim, compre-
ender a dinâmica das relações familiares e o planejamento 
da assistência, por permitir o reconhecimento dos recursos 
que a família dispõe4. É um método de trabalho que tem 
como objetivo principal levar ao indivíduo, no seu domicí-
lio, assistência e orientação sobre saúde5. 

A visita domiciliária apresenta algumas vantagens na sua 
execução tais como: o profissional de saúde leva in loco 
os conhecimentos dentro do meio ambiente do grupo fami-
liar, caracterizado por condições peculiares de habitação e 
higiene; um melhor relacionamento entre família e profis-
sional de saúde, por ser sigiloso e menos formal; há uma 
maior liberdade para se expor os mais variados problemas, 
tendo-se um tempo maior, do que nas dependências dos 
serviços de saúde6. 

As três principais desvantagens ou limitações são: horá-
rio de trabalho e afazeres domésticos, que podem impossi-

“NA MAIOR PARTE DAS 
ENTREVISTAS FOI POSSÍVEL 
OBSERVAR UMA GRANDE 

PREOCUPAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS COM AS 
RESPECTIVAS PUÉRPERAS 

DE SUAS ÁREAS ADSCRITAS. 
PREOCUPAÇÃO ESTA EM 
SE CERTIFICAR DE QUE A 

ATENÇÃO DISPENSADA A ELAS 
DURANTE O PRÉ-NATAL TRAGA 
RESULTADOS BENÉFICOS PARA 

SI E PARA O SEU BEBÊ”
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RESULTADOS
Dos 15 entrevistados no estudo, seis eram médicos e nove 
enfermeiros; com tempo de atuação na estratégia Saúde da 
Família (SF) de 15 dias a 10 anos. Apenas oito  receberam 
treinamento antes de ingressar na estratégia Saúde da Fa-
mília do município em questão, e todos 
estes trabalham há mais de quatro anos 
no município. Os que começaram depois 
desse período não passaram por nenhum 
treinamento introdutório. Nos últimos seis 
meses, nove profissionais participaram de 
algum tipo de treinamento, dos mais va-
riados assuntos, por exemplo tuberculose, 
vacinação, parasitoses, teste do pezinho, 
DST e AIDS, mas em apenas três desses, a 
visita domiciliar foi mencionada. 

Visita domiciliar de caráter obrigatório 
e de importância para a mulher
A estratégia Saúde da Família preconiza 
a realização da visita domiciliar à puér-
pera logo após o parto por toda a equipe 
(médicos, enfermeiros, auxiliares de en-
fermagem e agentes comunitário de saú-
de). Com a portaria GM número 648, o 
Ministério da Saúde estabeleceu a visita 
domiciliar como parte da assistência à 
comunidade de cada área de atuação da 
estratégia. Sendo isso do conhecimento de todos os profis-
sionais médicos e enfermeiros da Estratégia Saúde da Famí-
lia de Floriano. 

Ao serem questionados porque realizavam a visita à 
puérpera, apresentaram os seguintes depoimentos: 

“Além de ser uma exigência do programa, é de extrema 
importância para orientar... a visita está dentro do progra-
ma que o Ministério da Saúde preconiza; ela é obrigatória, 
de qualquer forma deve ser feita” (Pitanga).

Na maior parte das entrevistas, porém, foi possível obser-
var uma grande preocupação dos profissionais com as res-
pectivas puérperas de suas áreas adscritas. Preocupação esta 
em se certificar de que a atenção dispensada a elas durante o 
pré-natal traga resultados benéficos para si e para o seu bebê. 
Além disso, muitos médicos e enfermeiros declararam que o 
principal motivo para a realização da visita era o de fornecer 
orientações importantes à manutenção da saúde da mãe. 

“Faz parte da prática médica em questão... é imprescin-
dível esse procedimento de grande significância para a mu-
lher” (Damasco).

“... é de extrema importância para orientar a amamen-
tação, ver sinais de infecção, higiene, coto umbilical do 
RN...” (Pitanga).

Considerada como atividade fundamental na estratégia 
Saúde da Família, a visita domiciliar se apresenta como ca-
racterística do modelo de atenção em saúde adotado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de não existir parâ-
metro definido quanto à frequência da visita domiciliar a 
ser realizada pelos profissionais da equipe de Saúde da Fa-
mília, com exceção do agente comunitário de saúde (ACS), 

a realização da mesma é regularizada pela portaria GM nú-
mero 648, de 29/03/2006, no seu anexo I, que determina 
como atribuição comum a todos os profissionais da equipe 
a de realizar o cuidado em saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domi-
cílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associa-

ções, entre outras), quando necessário.

Finalidade da visita domiciliar puerperal
Dentre as orientações que devem ser 
fornecidas à puérpera estão as que a 
ajudarão no cuidado com o bebê e com 
ela mesma, entre elas: amamentação, 
planejamento familiar, teste do pezinho, 
vacinação, higiene, lóquios e alimenta-
ção. Também a observação da situação 
habitacional da família.

“Fazer o acompanhamento necessá-
rio, identificar problemas e dificuldades, 
examinar a mãe e o bebê e realizar os 
cuidados necessários, orientar sobre o 
teste do pezinho e o próximo atendimen-
to para planejamento familiar” (Ameixa).

“O mais importante é o cuidado com 
o bebê. Também observar aqueles sinais 
do pós-parto, se estão normais, lóquios, 
por exemplo: se apresenta algum quadro 
de febre, infecção” (Tangerina).

É através da visita domiciliar (VD) 
que o profissional de saúde terá condições reais de avaliar 
a situação sócioambiental e habitacional onde o indivíduo 
e sua família vivem, e ainda poderá realizar a busca ativa, 
planejar e executar as ações assistenciais adequadas. Além 
de levantar dados importantes das condições de vida da 
clientela, aplicar medidas de controle das doenças trans-
missíveis e/ou parasitárias e contribuir para a mudança de 
padrões de comportamento que acarretam riscos à qualida-
de vida dos membros da família7. 

A visita domiciliar é considerada também um conjunto 
de ações voltadas para o atendimento, tanto educativo como 
assistencial. Ou seja, através dela existe a possibilidade de 
fornecer o atendimento necessário à família, além de dar a 
oportunidade ao profissional de orientar para aumentar o 
nível de esclarecimento da população acerca das ações de 
promoção da saúde e melhora da qualidade de vida8. 

A visita constitui uma atividade utilizada com o intuito 
de subsidiar a interação no processo saúde-doença de indi-
víduos ou no planejamento de ações visando a promoção 
da saúde da coletividade3.

Facilidades e dificuldades na realização da visita domici-
liar puerperal
Em quase todas as entrevistas houve uma confirmação de 
que a visita seja feita por toda a equipe, o que se mostra 
como uma estratégia facilitadora para a equipe trocar ideias 
sobre o cuidar daquela família. Dentre os fatores apresen-
tados pelos profissionais como facilitadores à realização da 
visita à puérpera, observou-se, na grande maioria dos de-
poimentos, o bom desempenho do agente comunitário de 

“DENTRE AS ORIENTAÇÕES 
QUE DEVEM SER FORNECIDAS 
À PUÉRPERA, ESTÃO AS QUE A 
AJUDARÃO NO CUIDADO COM 
O BEBÊ E COM ELA MESMA, 

ENTRE ELAS: AMAMENTAÇÃO, 
PLANEJAMENTO FAMILIAR, 

TESTE DO PEZINHO, 
VACINAÇÃO, HIGIENE, LÓQUIOS 
E ALIMENTAÇÃO. TAMBÉM A 
OBSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO 

HABITACIONAL DA FAMÍLIA”
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saúde como elo entre a equipe e a popu-
lação adscrita, e a receptividade da co-
munidade em relação aos profissionais. 
Outros fatores foram enumerados pelos 
depoentes como facilidades: equipe mul-
tiprofissional (médico, enfermeiro, auxi-
liar de enfermagem e agente comunitário 
de saúde), disponibilidade de transporte 
pelo município para as equipes da zona 
rural e fácil acesso à área geográfica.

“O elo com o agente de saúde, ele 
sabe quando tem uma puérpera, sempre 
consegue ficar informado” (Pitanga).

“Facilidade pela finalização do pro-
cesso de gestação e parto, de um rela-
cionamento médico-paciente já viven-
ciado” (Damasco).

“Boa aceitação da comunidade, bom trabalho do agen-
te, boa área geográfica, bom acesso e transporte disponível 
para a área rural” (Morango).

A interrupção da rotina familiar também foi colocada 
como dificuldade, sendo este um provável problema de to-
das as equipes de Saúde da Família. Às vezes, há falta de 
um local na residência, com privacidade suficiente, para 

que a mulher possa ser examinada pela 
a equipe. Entretanto, a constante recla-
mação presente nos depoimentos é so-
bre a falta de um transporte destinado às 
visitas e disponibilizado pelo município, 
ou, talvez do custeio das despesas com 
combustível dos carros dos profissionais. 
Além disso, foi citado o tamanho da área 
geográfica como dificultando o cumpri-
mento da quantidade de domicílios a se-
rem visitados durante o dia agendado ou 
até durante o mês de serviço. 

“A principal dificuldade é a falta de 
um transporte exclusivo para este fim. 
Pois há algumas residências muito dis-
tantes do posto” (Acerola).

“A quantidade de pessoas na casa 
causa um acanhamento na mãe na hora de responder algu-
mas perguntas, pela falta de privacidade. Falta de transpor-
te ou ajuda de custo do município para o carro utilizado. 
Confusão nos horários de visita com a rotina familiar. Falta 
de comunicação com o ACS do recebimento de resultados 
de exames. Ausência do cartão de vacina da criança no mo-

“A INTERRUPÇÃO DA ROTINA 
FAMILIAR TAMBÉM FOI 

COLOCADA COMO DIFICULDADE, 
SENDO ESTE UM PROVÁVEL 
PROBLEMA DE TODAS AS 

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 
E, ÀS VEZES, A FALTA DE UM 

LOCAL, NA RESIDÊNCIA, COM 
PRIVACIDADE SUFICIENTE PARA 

QUE A MULHER POSSA SER 
EXAMINADA PELA A EQUIPE”
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mento da visita, porque a mãe não encontra ou deixou na 
casa de alguém” (Ameixa).

Conforme já citado anteriormente, ao ACS cabe a res-
ponsabilidade de realizar visitas mensais a todas as famílias 
assistidas em sua microárea. O Ministério da Saúde reco-
nhece o agente como de extrema importância no impulso 
da Atenção Básica no Brasil e o reconhece como profissão, 
incluindo a visita em suas atribuições, conforme regula-
mentado pela Lei nº. 10.507, de dez de julho de 2007, que 
cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá ou-
tras providências, no seu Artigo 2º, que procede: a profis-
são de Agente Comunitário de Saúde ca-
racteriza-se pelo exercício de atividades 
de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor local deste9.

É assegurado à equipe o fornecimen-
to de condições facilitadoras ao cumpri-
mento de atividades inerentes à estraté-
gia Saúde da Família, conforme consta 
na portaria 648 de 28 de março de 2006, 
anexo I - Dos Princípios Gerais, que tem 
como fundamento IV: valorizar os pro-
fissionais de saúde por meio de estímulo 
e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. E no capítulo 
2 - Das responsabilidades de cada esfe-
ra de governo, subtópico 2.1-Compete 
às Secretarias Municipais de Saúde e ao 
Distrito Federal: V - garantir infraestru-
tura necessária ao funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde, dotando-as 
de recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o conjunto de 
ações propostas; XVI-“estimular e viabi-
lizar a capacitação e a educação perma-
nente dos profissionais das equipes”10.

As visitas domiciliares quando bem 
utilizadas, reduzem custos hospitalares, 
melhoram o prognóstico dos pacientes 
em alguns casos, e tem-se a oportunidade preciosa de edu-
car não só o paciente, mas também a família, ou seja, seus 
cuidadores. Assim, entendemos que as dificuldades devem 
ser superadas, considerando que essa é uma oportunidade 
única de se entender a dinâmica familiar, e desta forma, 
poder-se intervir adequadamente11.

Favorecendo a visita domiciliar puerperal
Verificou-se nas falas dos depoentes que a maioria entende 
como necessário um maior comprometimento dos profis-
sionais com relação a essa atividade, para que ela seja in-
cluída como uma das prioridades no trabalho das equipes e 
consiga implantar as melhorias necessárias nas condições 
de saúde dessas mulheres e seus respectivos filhos. Além da 
disponibilização de mais tempo e da necessidade de plane-

jamento, como mostrado a seguir:
“Esclarecer (educar) os profissionais da equipe da im-

portância dessa visita na orientação à mãe nos cuidados 
para com o feto, amamentação e planejamento familiar” 
(Caju).

“Treinamento da equipe. Protocolo para normatização 
da visita pelo município” (Jaca).

“Maior exigência da equipe em se comprometer a reali-
zar as visitas” (Morango).

“Sem dúvida nenhuma o estabelecimento de metas, 
através do planejamento...” (Buriti).

Também os depoentes se reportaram 
à necessidade de agendamento da visita 
em concordância com a data do parto o 
mais precocemente possível, tanto por 
um melhor desempenho no trabalho do 
ACS, como por um sistema de informa-
ção hábil para que as unidades tenham 
acesso à data do parto. E, principalmen-
te, à utilização de um transporte somente 
para este fim, ou ajuda de custo para os 
profissionais que utilizam seus próprios 
carros.

“Um maior controle pelo ACS sobre 
cada gestante, com vista ao conhecimen-
to da data do parto, quando procedido 
a ser comunicado pelos familiares da 
parturiente e, assim, programar visitas no 
mais precoce tempo pós-parto” (Damas-
co).

“A chegada da informação (parto ou 
aborto) até o conhecimento dos profis-
sionais da unidade básica” (Acerola).

Outros cuidados a serem observados, 
incluem evitar visitas em dias e horários 
impróprios, o compromisso do profissio-
nal é atender a população levando em 
consideração a rotina de cada família, 
esforçando-se a desorganizar, o mínimo 
possível, seu cotidiano. Assim, o agenda-
mento preliminar de um ou dois horários 
em concordância com a pessoa a ser vi-
sitada, podem ajudar nesse respeito. Vi-

sitas “surpresa” são consideradas desagradáveis e invasivas, 
além de fazer parte de uma cultura autoritária, fiscalizató-
ria e disciplinar. Os profissionais precisam estar cientes dos 
direitos dos cidadãos e da importância de respeitar tais di-
reitos, como o da autonomia na decisão de tratamentos de 
saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Estratégia Saúde da Família tem como principal propósito 
desenvolver ações de promoção à saúde, prevenção e rea-
bilitação de agravos à saúde no âmbito individual e coleti-
vo. Nesta perspectiva, a atuação dos médicos e enfermeiros 
como membro integrante da ESF tem alcançado resultados 
significativos no alcance deste ideal, cumprindo os princí-
pios do Sistema Único de Saúde, tendo uma visão holística 
da pessoa dentro do contexto em que está inserida, com-

“O FATOR QUE PESA 
SIGNIFICATIVAMENTE NESTA 
ESTRATÉGIA É O EQUILÍBRIO 

ENTRE A EXECUÇÃO E O 
CUSTO/BENEFICIO. SE POR UM 

LADO A VD EXIGE PREPARO 
PROFISSIONAL, PREDISPOSIÇÃO 

PESSOAL E DISPONIBILIDADE 
DE TEMPO NA SUA EXECUÇÃO, 

POR OUTRO, É UM SERVIÇO 
PRESTADO DENTRO DO PRÓPRIO 
CONTEXTO, PARECE AGRADAR 
À MAIORIA DA POPULAÇÃO E 
PODE DIMINUIR A DEMANDA 

NAS INSTITUIÇÕES DE 
SAÚDE, REDUZINDO CUSTOS 

FAMILIARES E DO SETOR 
SAÚDE”
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preendendo a dinâmica familiar.
A visita domiciliar (VD) deve estar direcionada para a 

educação em saúde e à conscientização dos indivíduos 
com relação aos aspectos de saúde no seu próprio contex-
to. Portanto, esses conceitos deverão ser lembrados, uma 
vez que o resultado desejado referente à visita domiciliar 
deverá ser a mudança de comportamentos realizada a par-
tir de novas convicções que forem sendo adquiridas pelas 
famílias e comunidade.

Esta atividade da Saúde da Família constitui-se em um 
momento rico, onde a equipe presta assistência à saúde, 

acompanha a família, fornece subsídios educativos para 
que os indivíduos, ou o grupo familiar e a comunidade te-
nham condições de se tornarem independentes. 

O fator que pesa significativamente nesta estratégia é o 
equilíbrio entre a execução e o custo x benefício. Se por um 
lado a VD exige preparo profissional, predisposição pesso-
al e disponibilidade de tempo na sua execução, por outro, 
é um serviço prestado dentro do próprio contexto, parece 
agradar à maioria da população e pode diminuir a demanda 
nas instituições de saúde, reduzindo custos familiares e do 
setor saúde.                                                                       


