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RESUMO  
 
Objetivo: Descrever como é realizada a assistência domiciliar pelo enfermeiro dentro 
do contexto da multidisciplinaridade. Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão 
integrativa conduzida em seis etapas, a fim de responder a pergunta de pesquisa: “De 
que forma é realizada a Assistência de enfermagem no domicílio, de acordo com as 
evidências científicas, no nível da Atenção Básica à saúde?” Utilizaram-se três bases 
de dados para que fossem realizadas as buscas dos artigos as quais foram: BDENF, 
LILACS e MEDLINE, no período de 2010 a 2016. Resultados: Durante a presente 
pesquisa, ficou evidenciado que através da prática da visita em domicilio, é possível 
realizar de forma segura a transmissão de orientações e assistência exclusiva, 
conforme real necessidade de cada usuário. Conclusão: Os resultados desta revisão 
evidenciam que no âmbito da atenção domiciliar, a enfermagem atua de maneira a 
exercer um papel de forte influência, principalmente, pela lógica peculiar que 
predomina no domicílio. Os enfermeiros são indispensáveis no cuidado ao paciente 
no domicílio, destarte, a interação enfermeiros e pacientes, familiares/cuidadores, são 
expressas de forma fundamental no contexto familiar.  
PALAVRAS CHAVE: Enfermagem; Atenção básica à saúde; Assistência de 
Enfermagem domiciliar; Cuidados de enfermagem.  
 

ABSTRACT 

 

Objective: To describe how nursing home care is performed within the context of 

multidisciplinarity. Method: This is an integrative review research conducted in six 

stages, in order to answer the research question: "In what way is Nursing Assistance 

performed, according to scientific evidence, at the level of Basic Health Care ? "Three 

databases were used to search the articles which were: BDENF, LILACS and 

MEDLINE, in the period from 2010 to 2016. Results: During the present research, it 

was evidenced that through the practice of the visit in address, it is possible to carry 

out the transmission of guidelines and exclusive assistance, according to the real need 

of each user. Conclusion: The results of this review show that in nursing home care, 

nursing acts in a way that has a strong influence, mainly due to the peculiar logic that 

predominates in the home. Nurses are indispensable in home care, so nurses and 
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patients, family / caregivers, are fundamentally expressed in the family context. 

KEYWORDS: Nursing; Basic health care; Home nursing care; Nursing care. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir de 2006, o Ministério da Saúde passou a denominar o Programa de Saúde da 

Família - PSF como Estratégia de Saúde da Família - ESF, por meio da Portaria no 

648/06 (BRASIL, 2006). A assistência deverá ser centrada na família, focada desde o 

contexto físico até o contexto social o qual está inserida (SANTOS, 2011).  

A Estratégia de Saúde da Família é um plano de governo institucionalizado para 

reorganizar a prática assistencial de saúde possuindo como eixo condutor a 

modificação do modelo assistencial hegemônico; este modelo se caracteriza pela 

preocupação com a execução de procedimentos centrados no atendimento médico 

individual curativo e hospitalocêntrico. A mudança no modelo assistencial se pauta 

nos princípios do Sistema Único de Saúde e elege novas bases e critérios para 

atuação (SANTOS, 2011).  

No centro da assistência deve estar à família, onde será visto e analisado os aspectos 

sociocultural e físico de cada indivíduo. Dessa forma, sugere-se a formação de vínculo 

entre profissional e comunidade, gerando corresponsabilidade e autonomia entre 

estes (BRASIL, 1998).  

Sendo assim, a visita domiciliar é fator indispensável, quando se fala acerca da 

prestação de uma assistência de enfermagem, que envolva as ações de prevenção 

de doenças e promoção da saúde. Tal conduta compõe o contexto da atenção básica 

em saúde no Brasil (SANTOS, 2011). 

Fica, por conseguinte, claro, que a Atenção Básica, tem como um dos seus 

fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade, reafirmando os princípios básicos do SUS: universalidade, equidade, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade – mediante o 

cadastramento e vinculação dos usuários aos serviços de saúde, gerando uma maior 

interação, através, inclusive, da ferramenta do atendimento em domicílio (BRASIL, 

2003). 
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Atenção Domiciliar dar início a uma nova característica de atenção à saúde, sendo 

complementar ou ocupando o lugar de algumas já existentes, como por exemplo, a 

internação hospitalar ou o atendimento ambulatorial, marcada por um conjunto de 

ações, sempre com garantia de continuidade de cuidados e participada às redes de 

atenção à saúde, através do atendimento multidisciplinar. (BRASIL, 2013). 

Face ao exposto, o presente estudo buscou responder a questão de pesquisa: De que 

forma é realizada a assistência de enfermagem no domicílio, de acordo com as 

evidências científicas, no nível da Atenção Básica à Saúde?  

A relevância do estudo baseia-se na necessidade de se compreender as condições e 

organização do trabalho, das equipes da ESF, atuantes no serviço de atenção básica 

em saúde. Pois a partir dessa concepção, o leitor terá a oportunidade de entender de 

que forma o profissional de enfermagem atua no âmbito domiciliar, fortalecendo 

possíveis debates acerca do tema. 

Tem-se como objetivo descrever como é realizada a assistência domiciliar pelo 

enfermeiro dentro do contexto da multidisciplinaridade e como objetivos específicos: 

identificar de que forma o enfermeiro desempenha suas ações na atenção domiciliar; 

verificar a função do enfermeiro dentro da equipe multidisciplinar; compreender a 

relação do profissional e paciente no ambiente domiciliar. 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa, onde a mesma é conceituada como 

um método que objetiva a realização de uma avaliação crítica juntamente com a 

síntese de determinado assunto, sendo a composição fundamental no processo 

investigativo (MENDES et al., 2008). 

Para o desenvolvimento desta revisão integrativa percorreu-se seis etapas, as quais 

foram: a primeira etapa: identificação do tema para que se fosse desenvolvido a 

revisão integrativa e a seleção das hipóteses; segunda etapa: estabelecimento dos 

critérios referentes à inclusão e exclusão dos artigos, através de buscas na literatura; 

terceira etapa: categorização e análise dos estudos; quarta etapa: avalia os estudos 

que se referem à revisão integrativa; quinta etapa: apresentação e discussão dos 
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resultados; sexta etapa: demonstração e apresentação do artigo (BOTELHO et al., 

2011).  

Utilizaram-se três bases de dados para que fossem realizadas as buscas dos artigos 

as quais foram: Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura latino-

americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS), e Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

– MEDLINE), no período de 2010 a 2016. Foram utilizados os seguintes descritores 

de acordo com os Decs - Descritores em Ciências da Saúde: “Enfermagem”; “Atenção 

primária à saúde”; “Enfermagem domiciliar”; “Cuidados de enfermagem”; “Promoção 

da Saúde”, além dos sinônimos: “Atenção básica à saúde”, “Assistência de 

enfermagem domiciliar”. Foram utilizadas as seguintes estratégias de busca: (Atenção 

básica à saúde) AND (Enfermagem); (Enfermagem) AND (Assistência de enfermagem 

domiciliar) AND (Promoção da saúde) AND (Cuidados de enfermagem). Como 

critérios de inclusão utilizaram-se: artigos publicados entre 2010 a 2016, no idioma 

português e que tivessem relação com a temática escolhida. Os critérios de exclusão 

foram: artigos não disponíveis na íntegra, teses, dissertações e Revisões Integrativas.  

Os sistemas de classificação de evidências possuem delineamento por forma 

hierárquica, dependendo do desenvolvimento metodológico que será utilizado para 

desenvolver o estudo. Classifica-se em sete níveis a qualidade das evidências, as 

quais são: 1) as evidências são desenvolvidas de modo rotineiro por meio de revisões 

sistemáticas ou metanálise, através de diretrizes clínicas e ensaios clínicos 

randomizados controlados; 2) evidência originada de pelo menos um ensaio 

dependendo do desenvolvimento metodológico que lhe será utilizado para 

desenvolver o estudo. Classifica-se em sete níveis a qualidade das evidencias, as 

quais são: clínico randomizado; 3) evidências obtidas de ensaios clínicos sem serem 

randomizados; 4) evidencias oriundas de estudos caso-controle e coorte delineados; 

5) evidencias de origem de ensaios revisões sistemáticas de estudos qualitativos e 

descritivos; 6) evidência obtidas de um estudo qualitativo ou descritivo; 7) evidências 

originadas de relatórios originários de comitê de especialistas (GALVÃO, 2006). 

3 RESULTADOS 
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Após a realização de pesquisa nas bases de dados, obteve-se o resultado que se 

encontra expresso da Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 - Síntese da Estratégia de Busca, 2018. 

 

ESTRATÉGIA DE 
BUSCA 

BASE DE 
DADOS 

TOTAL DE 
ARTIGOS 

ENCONTRADOS 

APÓS A 
LEITURA 
DO TÍTUO 

APÓS A 
LEITURA 

DO 
RESUMO 

APÓS A 
LEITURA 

DO ARTIGO 
NA 

ÍNTEGRA 

(Atenção básica à 
saúde) AND 

(Enfermagem) 

MEDLINE 

 

5 2 1 0 

LILACS 
53 18 10 9 

BDENF 

 

49 13 7 7 

(Enfermagem) AND 
(Assistência de 

enfermagem 
domiciliar) AND 

(Promoção da saúde) 
AND (Cuidados de 

enfermagem) 
 

MEDLINE 

 

6 2 1 0 

LILACS 45 15 7 5 

BDENF 

 

51 10 8 7 

Total                                        28 

Total sem repetições 11 

Fonte: Elaboração própria 

 

A síntese dos artigos incluídos da Revisão Integrativa encontra-se no Quadro 2, a 

seguir: 

 

Quadro 2 - Quadro síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa. 

TÍTULO DO 

ARTIGO 

AUTOR E 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

PERIÓDICO 
MÉTODO 

APLICADO 

NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

CIENTÍFIC

A 

DESFECHO 

A VISITA 
DOMICILIAR 
NA 
ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA 
FAMÍLIA:  

SANTOS e 

MORAIS 

(2011) 

Revistas 

Científicas 

de América 

Latina 

Estudo 

Descritivo e 

Exploratóri

o 

VI 

A VD desponta 
como importante 
elemento dentro 
do processo de 
trabalho em 
saúde na ESF, 
em particular na 
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PERCEPÇÃO 
DE 
ENFERMEIROS 

 

Atenção Primária 
à 
Saúde em que o 
domicílio se torna 
um espaço 
público com a 
presença 
dos trabalhadores 
de saúde. 

ATUAÇÃO DO 
ENFERMEIRO 
A USUÁRIOS 
DE ÁLCOOL E 
DE OUTRAS 
DROGAS NA 
SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

SOUZA e 

PINTO (2012) 

Revista 

Eletrônica 

de 

Enfermagem 

Estudo 

Descritivo e 

Exploratóri

o 

VI 

Ressalta-se a 
relevância da 
atuação dos 
enfermeiros da 
SF na detecção e 
no atendimento 
de usuários de 
álcool e de outras 
drogas, pois esse 
profissional tem 
papel importante 
nas intervenções 
relacionadas ao 
tema. 

CUIDADOS ÀS 
PESSOAS COM 
ÚLCERA 
VENOSA:  
PERCEPÇÃO 
DOS 
ENFERMEIROS 
DA 
ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

REIS, et al 

(2013) 

Rev. Min 

Enfermagem 

Estudo 

Descritivo e 

Qualitativo 

VI 

Evidenciou-se, 
também, neste 
estudo, que os 
profissionais de 
saúde ainda 
focalizam a 
doença, 
mantendo o 
modelo 
biomédico, 
dificultando a 
integralidade do 
cuidado, a 
prevenção e a 
promoção da 
saúde, que são 
diretrizes da 
ABS. 

ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA 
FAMÍLIA NAS 
AÇÕES 
PRIMÁRIAS DE 
SAÚDE AO 
PORTADOR DE 
HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 
SISTÊMICA 

CAMARGO, et 

al (2013) 

Rev. Min 

Enfermagem 

Estudo 

Descritivo e 

Qualitativo 

VI 

A realidade do 
trabalho dos 
enfermeiros em 
Estratégia Saúde 
da Família é 
diversa das 
atribuições 
previstas e, por 
vezes, acaba 
assumindo 
responsabilidade
s e funções além 
dos recursos de 
que 
disponibilizam 
para sua prática, 
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acumulando 
atribuições que 
interferem na 
qualidade do 
serviço e no 
desenvolvimento 
das atividades. 

O 
ENFERMEIRO 
E A 
EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE, NO 
ATENDIMENTO 
AOS 
PORTADORES 
DE 
TUBERCULOS
E (TB) NA 
UNIDADE 
BÁSICA DE 
SAÚDE 

ARAÚJO, et al 

(2014) 

Research 

Fundamenta

l Care 

Estudo 

Descritivo e 

Exploratóri

o 

VI 

Constatou-se que 
o vínculo permite 
uma aproximação 
mais efetiva entre 
o profissional e o 
paciente, 
estabelecendo 
assim uma 
relação de 
confiança, 
fazendo com que 
o paciente se 
sinta aceito. 
Facilitando o 
relacionamento, a 
fim de ambos 
buscarem juntos, 
as soluções dos 
problemas e a 
melhoria dos 
serviços. 

O FAZER DAS 
ENFERMEIRAS 
DA 
ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA NA 
ATENÇÃO 
DOMICILIÁRIA 

LIONELLO, et 

al (2012) 

Rev. 

Gaúcha de 

Enfermagem 

Estudo 

Descritivo e 

Exploratóri

o 

VI 

Embora o estudo 
tenha 
evidenciado o 
fazer do 
enfermeiro na 
atenção 
domiciliária, este 
ainda tem como 
foco a visita 
domiciliar, 
indicando a 
necessidade de 
aprofundamento 
da discussão da 
atenção 
domiciliária na 
enfermagem, 
com ampliação 
de possibilidades 
do seu fazer 
neste âmbito. 

PAPEL DO 
ENFERMEIRO 
DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE 
SAÚDE NA 
ABORDAGEM 
AO 
DEPENDENTE 

ROSENSTOC

K e NEVES 

(2010) 

Rev. 

Brasileira de 

Enfermagem 

Estudo 

exploratório 

e 

Qualitativo. 

VI 

O presente 
trabalho 
apresenta a 
importância da 
intervenção da 
enfermagem, 
enquanto 
estratégia 
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DE DROGAS 
EM JOÃO 
PESSOA, PB, 
BRASIL 

baseada na 
recuperação e 
estabilização do 
dependente 
químico, sendo 
esta de suma 
relevância, uma 
vez que esse 
profissional terá 
mais 
oportunidades de 
acesso a esse 
indivíduo. 

PERCEPÇÃO 
DE USUÁRIOS 
COM 
HIPERTENSÃO 
ACERCA DA 
ASSISTÊNCIA 
RECEBIDA NA 
ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

LIMA, et al 

(2016) 

Rev. de 

Pesquisa 

Cuidado é 

fundamental 

online 

Estudo 

descritivo e 

qualitativo. 

VI 

Reforça-se que 
estudos de 
avaliação da 
assistência a 
partir da 
perspectiva do 
usuário, além de 
fornecerem uma 
visão fidedigna 
autêntica da 
qualidade do 
serviço, são 
importantes para 
a adequação dos 
mesmos às 
necessidades 
dos maiores 
interessados. 

PRÁTICAS DE 
CUIDADO: O 
PAPEL DO 
ENFERMEIRO 
NA ATENÇÃO 
BÁSICA 

ACIOLI, et al 

(2014) 

Rev. de 

Enfermagem 

UERJ 

Estudo 

descritivo e 

qualitativo 

VI 

Ao pesquisar as 
práticas de 
cuidado 
desenvolvidas 
pelos enfermeiros 
na atenção 
básica, percebeu-
se a sua 
diversidade, tais 
como visita 
domiciliar, 
consulta de 
enfermagem, 
atividades 
educativas, 
assistenciais e 
administrativas e 
acolhimento. 

VISITA 
DOMICILIAR: 
ESPAÇO DE 
PRÁTICAS DE 
CUIDADO DO 
ENFERMEIRO 
E DO AGENTE 

KEBIAM e 

ACIOLI (2011) 

Rev. de 

Enfermagem 

UERJ 

Estudo 

descritivo e 

qualitativo 

VI 

Embora o 
enfermeiro 
desenvolva 
diversas práticas 
de cuidado na 
visita domiciliar, 
percebeu-se que 
ele tem realizado 
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COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 

em maior número 
as práticas 
relacionadas à 
intervenção na 
saúde. 

VISITAS 
DOMICILIARES 
COMO 
ESTRATÉGIAS 
DE 
PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 
PELA 
ENFERMAGEM 

NASCIMENTO

, et al (2013) 

Rev Bras 

Promoc 

Saúde 

Estudo 

descritivo e 

qualitativo 

VI 

A VD é um dos 
instrumentos que 
possibilitam ao 
enfermeiro da 
ESF o 
conhecimento 
dos 
condicionantes e 
determinantes do 
processo saúde-
doença, como 
também o 
estabelecimento 
de medidas de 
promoção da 
saúde. 

Fonte: Elaboração própria 

4 DISCUSSÃO 

 

O Ministério da Saúde determina que a equipe da ESF seja composta, no mínimo, 

pelos seguintes profissionais: médico generalista ou especialista em saúde da família 

ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 

Além desses profissionais, pode-se acrescentar como parte da equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde bucal (BRASIL, 2018).  

Kawata (2009), citado por Camargo (2013), refere que a formação da equipe de Saúde 

da Família, tem um perfil ocupacional singular, sendo mais abrangente 

profissionalmente e, por este motivo, pode colaborar para o melhor desempenho deste 

modelo. Não está voltada para a atenção exclusiva, de forma específica, da 

população, mas sim, trabalha com o princípio da vigilância à saúde.  

A ESF prevê o uso da assistência domiciliar à saúde, em especial, a visita domiciliar, 

como forma de instrumentalizar os profissionais para sua implantação 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 



10 
 

pessoas, preocupando-se com a infraestrutura existente nas comunidades e o 

atendimento à saúde das famílias (GIACOMOZZI, C.M; LACERDA, M. R, 2006). 

Na VD encontram-se vantagens oriundas da aproximação com o seio familiar, sendo 

através dela, facilitado o planejamento das ações de saúde. Todavia, não se pode 

olvidar que a VD traz consigo pontos indispensáveis que devem ser tratados com 

muita atenção pela equipe de Saúde da Família. Entre estes pontos está à 

interpelação das atividades domésticas, salientando que a entrada no ambiente 

domiciliar deve avaliar algumas normas básicas, no sentido de definir um limite tênue 

entre o controle exagerado e a liberdade em demasia (LIMA, 2016). 

Além do fator cuidado, a função do enfermeiro dentro do contexto da atenção básica, 

também se estende ao gerenciamento, seja de ações, equipe, insumos, atividades 

educativas, enfim, ao enfermeiro cabe à arte de gerenciar e promover, dentro deste 

contexto, uma perspectiva positiva para o serviço e para a comunidade (KEBIAN, 

2011). 

Diante do contexto da multidisciplinaridade, é notório o desempenho positivo e 

relevante do profissional enfermeiro na VD, onde o mesmo atual de forma peculiar, 

avaliando, prioritariamente, o paciente de forma integral, e não apenas com o olhar 

voltado para determinada patologia. Sendo assim, é válido o foco para os seguintes 

pontos: A atuação do enfermeiro no contexto da multidisciplinaridade na Atenção 

Básica, o enfermeiro como instrumento de transformação no atendimento domiciliar e 

o estudo do ambiente domiciliar, ponderando a relação entre o paciente e o 

profissional enfermeiro. 

4.1 Atuação do enfermeiro no contexto da multidisciplinaridade da equipe de 

assistência à saúde, na Atenção Básica. 

 

Fertonani (2010), citado por Nascimento (2013), relata que com o surgimento da ESF, 

é plausível que as equipes multidisciplinares desenvolvam práticas de cuidados mais 

completas, considerando assim, a humanização, equidade e integralidade, reflexo da 

partilha de conhecimentos e experiências vividas por cada profissional que integra a 

equipe de Saúde da Família. 
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Vale destacar, que a atuação da equipe multidisciplinar dentro deste contexto é 

distinta, pois o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os 

profissionais envolvidos enriquece a prática profissional, e leva benefícios aos sujeitos 

alvos desse processo (SANTOS, 2011). 

Entende-se que a estratégia de saúde da família, amplia-se para um determinando 

social não hierarquizado, onde o trabalho em equipe funciona de forma horizontal e 

flexível, dentro dos diversos poderes, dando ao profissional mais autonomia e 

criatividade, agindo de forma a integrar os sujeitos envolvidos (CAMARGO, 2013).  

Rosenstock (2010) relata que dentre os profissionais de saúde, a função do 

enfermeiro é a que estabelece maior vínculo com os usuários dos serviços e com isso 

possuem maior habilidade na detecção dos problemas vivenciados. Sabe-se que, 

para promover a saúde e prevenir as doenças, o enfermeiro deve aproximar-se da 

família, a fim de entender seu contexto de vida, identificar as necessidades e com isso 

sugerir condutas coerentes. O cuidado transcorre todas essas etapas, pois ele 

representa o zelo e a responsabilidade dedicados à família (KEBIAN, 2011). 

Em sua pesquisa, Kebian (2011) expõe que os enfermeiros e os ACSs referem haver 

diferenças no papel que cada profissional exerce na visita domiciliar, sendo o papel 

do enfermeiro voltado para a educação em saúde de modo mais preciso e 

aprofundado, para a investigação das necessidades de saúde das famílias, para a 

realização de atividades assistenciais da enfermagem e para a benfeitoria. 

Lionello (2012), em sua pesquisa sobre “o fazer das enfermeiras na ESF na atenção 

básica”, relata que as enfermeiras ao serem perguntadas sobre seu fazer na 

Estratégia de Saúde da Família em relação à atenção domiciliária, referiram-se à VD 

como uma atividade-fim, porque essa utiliza seus próprios meios para atingir um fim, 

isto é, o cuidado do paciente na atenção domiciliária na ESF. 

Destarte, a visão das enfermeiras que participaram do estudo é exígua ao real valor 

da atenção domiciliar, devendo ser levado em consideração todas às estratégias que 

são utilizadas nesse tipo de assistência, o potencial intelectual e habilidades dos 

profissionais de saúde envolvidos nesse processo. 

Face ao exposto, constata-se que o profissional enfermeiro possui em seus atributos, 

uma função distinta dentro desse contexto; sendo uma destas funções, a de levar o 

saber à comunidade, munindo-a do conhecimento básico necessário para prevenir-se 



12 
 

do adoecimento e/ou fazendo-a empoderar-se do autocuidado, levando à população 

o entendimento genuíno do ato de cuidar-se, além de liderar a equipe de enfermagem, 

avaliar e identificar possíveis problemas, e quando necessário, solicitar apoio dos 

demais profissionais que compõe a equipe; dentre diversas outras atribuições, estas 

aparecem com maior relevância. 

4.2 O enfermeiro como instrumento de transformação no atendimento 

domiciliar. 

 

Acioli (2014) relata em seu estudo que as práticas de cuidado desenvolvidas por 

enfermeiros no âmbito da ABS, podem ser das mais diversas, tais como: a consulta 

de enfermagem, a visita domiciliar e atividades educativas. Além disso, também se 

podem destacar diversas práticas, por exemplo: acolhimento, atividades assistenciais 

(vacinação, realização de curativos, verificação de sinais vitais entre outros) e 

atividades administrativas (organização do espaço, reuniões e capacitações de equipe 

entre outros). 

Ainda dentro do contexto da atenção básica, percebe-se que a educação em saúde 

apresenta-se de maneira contundente e constante, sendo parte integrante das 

atividades diárias dos profissionais enfermeiros, que se utilizam desta prática para 

levar o saber à comunidade, e fazer com que a população empodere-se deste 

conhecimento, e assim, possa atuar de forma conjunta no combate ao processo de 

adoecimento dentro da comunidade (NASCIMENTO, 2013). 

No cenário da Educação em Saúde, uma das funções desempenhadas pelo 

enfermeiro dentro da atenção básica, Araújo (2014) conclui em seu estudo que educar 

não é simplesmente impor seu conhecimento, mas buscar o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, onde a troca de conhecimentos ocorre para uma melhor qualidade 

de vida. 

A atual conjuntura do modelo de saúde no Brasil sugere uma abordagem firme e 

direcionada à família, onde a equipe de saúde deve destinar seus cuidados ao núcleo 

familiar, trabalhando de forma a gerar mudanças de comportamentos e hábitos, para 

que dessa forma, haja, de fato, resultados positivos no que diz respeito à ESF. Neste 
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cenário, o profissional enfermeiro deve estimular a organização da população, para 

que dessa forma, ela se torne corresponsável pelas ações desenvolvidas. 

Sendo a Visita Domiciliar um instrumento utilizado para promover ações de saúde, 

sejam elas assistenciais e/ou educativas, é através deste instrumento que é possível 

conhecer e adentrar no ambiente familiar, explorando as moradias dos usuários, e 

podendo, dessa forma, conhecer de forma mais profunda e realista o estilo de vida, 

recursos sociais e costumes de cada família assistida (GIACOMOZZI, 2006). 

 

4.3 Ambiente domiciliar: a relação entre paciente e o profissional enfermeiro. 

 

A relação mantida entre o profissional e a comunidade, é fator significativo dentro da 

atenção básica, pois, conforme visto nos artigos estudados, é através desse contato 

que se estabelece o vínculo entre paciente e, nesse caso, enfermeiro, resultando em 

boas práticas e bons resultados gerais (REIS, 2013). 

O ambiente domiciliar é tido como um espaço de influência mútua entre a equipe de 

enfermagem e a família, onde o cuidado domiciliar tem como principal finalidade 

viabilizar a verificação do desenvolvimento do processo saúde e doença (LIONELLO, 

2012). 

Em estudo realizado por Santos (2011), onde fora analisada a Visita Domiciliar como 

uma estratégia de saúde, as enfermeiras entrevistadas percebem a VD como uma 

possibilidade de criação de condições que levam a uma proximidade especial com as 

famílias, ou seja, através deste contato mais próximo com o paciente, é possível a 

criação de vínculos, possibilitando a identificação de possíveis problemas, 

viabilizando, assim, um melhor planejamento no que diz respeito às estratégias a 

serem utilizadas. 

A relação de afinidade e interação entre profissional e comunidade é imprescindível 

para a compreensão das condições de vida das pessoas e, consequentemente, para 

a elaboração de ações e práticas de saúde centradas em suas reais necessidades. 

Profissionais de saúde que buscam estabelecer uma boa relação com usuários e 

família asseguram o estreitamento de laços entre os envolvidos (LIMA, 2016). 

Em pesquisa realizada por Souza (2012), evidenciou-se a importância de que desde 

o primeiro momento, o indivíduo sinta-se acolhido pelo profissional da saúde que o 
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atendeu, pois uma atitude solidária do profissional ajuda a construir e a estabelecer 

um vínculo entre o usuário e o profissional. 

Dutra et al (2012) cita em sua pesquisa que, segundo a Política Nacional de Atenção 

Básica, as equipes da ESF exercem a “prática para o cuidado familiar ampliado, 

efetivado por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que 

visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos 

indivíduos, das famílias e da própria comunidade”. Essa afirmativa apoia o fato de que 

a VD é o principal meio, pelo qual é possível que a ESF intervenha na tríade indivíduo-

família-comunidade. 

Os enfermeiros são indispensáveis no cuidado ao paciente no domicílio, destarte, a 

interação enfermeiros e pacientes, familiares/cuidadores, são expressas de forma 

fundamental no contexto familiar (ACIOLI, 2014). 

Os resultados desta revisão evidenciam que no âmbito da atenção domiciliar, a 

enfermagem atua de maneira a exercer um papel de forte influência, principalmente, 

pela lógica peculiar que predomina no domicílio.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A visita domiciliar é uma ferramenta que permite ao enfermeiro da atenção básica, ter 

uma noção mais precisa dos fatores determinantes do processo saúde-doença, bem 

como, também, a tomada de decisão para que sejam adotadas medidas de promoção 

à saúde. É através da VD que o enfermeiro terá a oportunidade de avaliar as 

condições socioambientais, econômicas e habitacionais nas quais estão inseridos os 

indivíduos e suas respectivas famílias. Neste mesmo contexto, o enfermeiro poderá 

ainda planejar e executar medidas assistenciais pertinentes, com enfoque na 

promoção da saúde. 

Durante a pesquisa, ficou evidenciado que através da prática da visita em domicilio, é 

possível realizar de forma segura a transmissão de orientações e assistência 

exclusiva, conforme real necessidade de cada usuário. 

Dentro do âmbito domiciliar, as ações desenvolvidas pelo enfermeiro perpassam a 

assistência e administração clínica, pois esse profissional desempenha um papel 
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indispensável que é gerenciar o plano de cuidados no domicílio e estabelecer 

vínculos, seja com o próprio usuário, familiar ou cuidador. 

A apreciação dos artigos comporta identificar que o papel do enfermeiro no ambiente 

domiciliar, possui características individuais e, consequentemente, o método de 

trabalho sofre forte influência do perfil apresentado por cada usuário, bem como, 

também, pela forma como se organiza o domicílio e o vinculo que é gerado dentro 

dessa relação. 

Foi evidente dentro desta pesquisa, que no ambiente domiciliar se faz necessário o 

emprego de diversos saberes e conhecimentos, pois diferentemente do consultório, o 

domicilio é um local onde o profissional encontra-se suscetível a diversas fatores, seja 

o conhecimento empírico da família até os fatores ambientais, socioeconômicos; neste 

momento é indispensável o bom uso da prática ligada à teoria, baseado em uma 

postura integra ao atuar neste ambiente.  
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