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RESUMO 
 
 
       O presente estudo está inserido no campo da atenção primária a saúde, tendo como 
objetivo conhecer as acepções que os profissionais do Programa Médico de Família conferem 
a Visita Domiciliar como uma possibilidade de acolhimento. Foi realizado uma pesquisa 
exploratória com abordagem qualitativa, tendo sido adotadas como técnicas de pesquisa: 
levantamento documental, observação participante e entrevista semi-estruturada com atores 
das equipes do Programa Médico de Família de Niterói dos seguintes módulos: Cafubá II, 
Engenho do Mato I, Palácio e Viradouro. A amostra foi composta por 13 profissionais, sendo 
um agente comunitário de saúde, duas enfermeiras, quatro médicas e seis técnicas de 
enfermagem. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo, da qual emergiram as 
seguintes categorias: a potencialidade da visita domiciliar como um dispositivo de 
acolhimento; planejamento da visita domiciliar no programa médico de família; visita 
domiciliar como instrumento de (re) significar a prática dos profissionais. A VD possibilita a 
construção de vínculos entre usuários, familiares e profissionais, fato este que potencializa a 
VD como um dispositivo para o acolhimento em saúde. 
 
Descritores: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Acolhimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
       The present study the health is inserted in the field of the primary attention, having as 
objective to know the meanings that the professionals of the Medical Program of Family 
confer the Domiciliary Visit as a shelter possibility. A exploratory research with qualitative 
boarding was carried through, having been adopted as research techniques: documentary 
survey, participant comment and interview half-structuralized with actors of the teams of the 
Medical Program of Family of Niterói of the following modules: Cafubá II, Engenho do Mato 
I, Palácio and Viradouro. The sample was composed for 13 professionals, being a 
communitarian agent of health, two nurses, four doctors and six techniques of nursing. The 
data had been analyzed through the content analysis, of which the following categories had 
emerged: the potentiality of the domiciliary visit as a shelter device; planning of the 
domiciliary visit in the medical program of family; domiciliary visit as instrument of (reverse 
speed) meaning the practical one of the professionals. The VD makes possible the 
construction of bonds between users, family and professional, fact this that potentiates the VD 
as a device for the shelter in health. 
 
DESCRIPTORS: Primary Health Care; Family Health; User embracement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
AB   Atenção Básica  

ACS   Agentes Comunitários de Saúde  

APS   Atenção Primária à Saúde  

CLT  Consolidação de Leis Trabalhistas 

CNBB  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  

CNS   Conferência Nacional de Saúde 

CONASS  Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 

ESF   Estratégia Saúde da Família  

FJP   Fundação João Pinheiro  

FIRJAN  Fundação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FUNASA  Fundação Nacional de Saúde  

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IPEA   Instituto de Pesquisa Aplicada  

MS   Ministério da Saúde  

NASF   Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

NOAS  Norma Operacional da Assistência à Saúde  

OMS   Organização Mundial de Saúde  

OPAS   Organização Pan-Americana de Saúde  

PACS   Programa de Agentes Comunitários de Saúde  

PNAB   Política Nacional de Atenção Básica 

PNAS   Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde  

PNH  Política Nacional de Humanização  

PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PMF   Programa Médica de Família 

PSF   Programa Saúde da Família  

SF   Saúde da Família 

SUS   Sistema Único de Saúde  

UNIFEC  Fundo das Nações Unidas para a Infância  

USB   Unidade Básica de Saúde  

USF   Unidade de Saúde da Família  

VD   Visita Domiciliar 

WHO   World Health Organization 



  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
 

Gráfico nº 1: Distribuição dos profissionais entrevistados em cada módulo do 
PMF. Niterói, 2011 

42 

  
Gráfico nº 2: Sexo dos entrevistados da equipe dos módulos do PMF. Niterói, 
2011. 

43 

  
Gráfico nº 3: Tempo de atuação nos módulo do Programa Médico de Família.  
Niterói, 2011. 

43 

 
Quadro 1: Atividades referidas na Visita Domiciliar para cada categoria 
profissional 
 

 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SUMÁRIO 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 10 
1.1 MOTIVAÇÃO 11 
1.2 OBJETO 11 
1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 11 
1.4 OBJETIVO GERAL 12 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 
1.6 JUSTIFICATIVA 12 
   
2 REVISÃO DE LITERATURA 14 
2.1 REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
14 

2.1.1 A ATENÇÃO BÁSICA 14 
2.1.2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA 17 
2.1.3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 19 
2.2 PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI 23 
2.3 VISITA DOMICILIAR COMO DISPOSITIVO DE ATENÇÃO DA ESF 26 
2.4 REORIENTAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE BASEADA NO ACOLHIMENTO 30 
   
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 35 
3.1 A COLETA DE DADOS 35 
3.2 CUIDADOS ÉTICOS 36 
3.3 SUJEITOS DA PESQUISA  37 
3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO  37 
3.5 SOBRE NITERÓI 38 
3.6 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ESF ENVOLVIDAS NA PESQUISA 40 
   
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 41 
4.1 OS MÓDULOS DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE 41 
4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 42 
4.3 A POTENCIALIDADE DA VISITA DOMICILIAR COMO UM DISPOSITIVO DE 

ACOLHIMENTO 
44 

4.4 PLANEJAMENTO DA VISITA DOMICILIAR NO PROGRAMA MÉDICO DE 
FAMÍLIA 

46 

4.5 VISITA DOMICILIAR COMO INSTRUMENTO DE (RE) SIGNIFICAR A PRÁTICA 
DOS PROFISSIONAIS 

48 

   
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 50 
   
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 
   
7 APÊNDICE E ANEXOS 56 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em Março de 2006, o Ministério da Saúde aprovou por meio da Portaria nº 648/GM e 

com base no chamado Pacto pela Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que 

objetivava rever diretrizes e normas para a reorganização da atenção básica (AB) tendo como 

eixo central a Estratégia Saúde da Família (ESF).   

Segundo Conh (2009), a atenção básica passa a ser considerada um ponto importante 

para a reorganização dos serviços e das práticas de saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que busca mudar as práticas tradicionais de assistência hegemônicas no país, 

pautadas na doença e na assistência médico-hospitalar individual.    

 De acordo com o Ministério da Saúde (2002), a ESF incorporou e reafirmou os 

princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS): universalização; equidade; 

descentralização; integralidade e participação da comunidade através do cadastramento e da 

vinculação dos usuários. A ESF passa a ser considerada a porta principal de entrada do 

usuário no sistema de saúde, para tanto, esta estratégia se localiza num território específico, 

composto de 600 a 1000 famílias e que são acompanhadas por uma equipe mínima, da qual 

fazem parte profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. A equipe de saúde bucal foi recentemente integrada à ESF e é 

composta por um cirurgião dentista, um atendente de consultório dentário e um técnico em 

higiene dental. E considerando o perfil epidemiológico, as necessidades e demandas dos 

territórios outros profissionais podem compor a equipe.      

Na ESF as ações devem buscar a integração das práticas de saúde, com o intuito de 

garantir a satisfação do usuário, a qualidade do atendimento, a promoção de práticas e ações 

mais vinculantes e acolhedoras.       

Para Matumoto (1998) o processo de acolhimento nas relações de trabalho é também 

um dos focos da Estratégia Saúde da Família. Na ESF, o acolhimento é realçado como 

atributo fundamental. Constitui-se numa possibilidade de intervenção que propõe apoio 

contínuo à pessoa em todo o seu processo de atendimento nos serviços de saúde e não 



  

somente no que diz respeito à inserção do usuário ao serviço. Abrange o encontro do 

profissional com o usuário, num processo de negociação das necessidades deste, promovendo 

acesso, buscando a produção do vínculo. 

Segundo Lopes; Saupe; Massaroli (2008) uma das práticas de atuação adotadas pela 

ESF nessa perspectiva é a visita domiciliar que se constitui como um momento rico, no qual 

se estabelece o vínculo e o acolhimento através da escuta qualificada, propiciando que 

indivíduo e família tenham condições de se tornarem independentes na sua produção de 

saúde. 

 

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

 

Meu interesse em estudar esta temática decorre da importância da implementação de 

políticas públicas mais equitativas, que garantam acesso universal à população. 

Desde o início da graduação tenho dedicado minhas leituras às questões voltadas para 

a saúde coletiva, Política Nacional de Saúde de Humanização e para a Política Nacional de 

Atenção Básica. 

Acreditando que a ESF pode se configurar numa estratégia para a garantia de uma 

atenção de saúde integral e que o acolhimento se constitui num dos atributos para o 

desenvolvimento de um vínculo longitudinal é que me proponho a pesquisar sobre a visita 

domiciliar (VD) como prática de acolhimento no Programa Médico de Família (PMF), 

implantado em Niterói e que vem passando por um processo de mudanças em sua 

organização, um exemplo disso, é a introdução de enfermeiros(as) e agentes comunitários de 

saúde (ACS) na composição das equipes de saúde. 

  

1.2  OBJETO 

 

A Visita Domiciliar como prática de acolhimento no Programa Médico de Família em 

Niterói/RJ. 

 

1.3  QUESTÕES NORTEADORAS 

 

- A Visita Domiciliar pode ser considerada um dispositivo de acolhimento? 

 - Como o acolhimento estabelecido na Visita Domiciliar influencia na produção do cuidado? 



  

1.4  OBJETIVO GERAL: 

 

Conhecer as acepções que os profissionais do Programa Médico de Família conferem a 

Visita Domiciliar como uma possibilidade de acolhimento. 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Descrever como os integrantes de uma equipe de médico de família realizam a prática do 

acolhimento durante a VD. 

- Identificar as potencialidades da VD como um dispositivo para o acolhimento. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA: 

 

 O Ministério da Saúde tem priorizado a atenção básica como foco de suas ações, uma 

das evidências se constitui no fortalecimento e expressão da ESF por todas as regiões do país. 

 No Brasil, a Atenção Básica orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, da integralidade, equidade, vínculo e acolhimento. 

Segundo Shimizu; Rosales (2009) com a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que tem como princípios: universalidade, integralidade e equidade, começou-se a 

investir mais profundamente na Atenção Primária Saúde (APS), denominada AB e definida 

como um conjunto de ações de caráter individual e coletivo voltadas para a prevenção dos 

agravos, o tratamento e a reabilitação e manutenção da vida, e que tem como os seus 

elementos essenciais: o foco na família, universalidade, acessibilidade, coordenação do 

cuidado, do vínculo e continuidade, integralidade, orientação para a comunidade, capacitação 

profissional. 

O foco da atenção na ESF é a família, considerada em seu contexto biológico, 

emocional, social, cultural, político, econômico, exige da equipe de saúde um olhar ampliado 

do processo saúde-doença. Neste contexto das famílias, e, pautando-se na perspectiva do 

princípio da integralidade, esperava-se que com as ações das ESF, a realidade em saúde 

pudesse ser modificada. A proposta privilegia esta concepção quando reforça que, ao se 

trabalhar com famílias, cabe um novo exercício da prática profissional, percebendo e atuando 

junto as famílias de forma integral e articulada, sem deixar de privilegiar o estado de 

equilíbrio individual (saúde) de seus membros, realidade reconhecida durante as atividades 

desenvolvidas nas visitas domiciliares. 



  

Dada a importância da visita domiciliar, sendo esta, utilizada como um dispositivo na 

formação de vínculo entre o profissional de saúde e o usuário do sistema e entendendo que ela 

possibilita ao profissional conhecer o contexto da vida do usuário do serviço de saúde e 

constatação das reais condições de habitação, bem como identificação das relações familiares, 

este estudo justifica-se pela necessidade de identificar como se dá esse processo e como a 

prática do acolhimento influencia no cuidado prestado aos usuários durante as visitas 

domiciliares realizadas pelos integrantes das equipes de saúde pertencentes ao Programa 

Médico de Família de Niterói/RJ. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

 

2.1.1 A ATENÇÃO BÁSICA 

 

A Estratégia Saúde da Família é considerada como um dispositivo que visa à 

reestruturação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), gerando uma nova dinâmica de atuação nas 

unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a 

população. (BRASIL, 1997). 

Mediante necessidade de repensar e adequar as normas nacionais em detrimento à 

organização da atenção básica no Brasil, considerando a expansão e modificação do Programa 

Saúde da Família em uma estratégia de expansão nacional, os princípios do SUS e as 

diretrizes propostos nos Pactos pela Vida e levando em consideração o encaminhamento da 

Reunião da Comissão Intergestores Tripartite em 23 de março de 2006, o Ministério de 

Estado de Saúde resolve em seu Art. 1º, aprovar a Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2006). 

 A Atenção Primária à Saúde foi concebida como parte integral e vigente de um 

sistema formal de atenção a saúde em todos os países e não somente como uma coisa “a mais” 

(Starfield, 2002). 

Em setembro de 1978 aconteceu na cidade de Alma Ata a primeira Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde organizada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e que culminou na 

Declaração de Alma Ata. Esta teve como objetivo reafirmar que saúde é um direito de todos 

além de ser importante meta social para o mundo. (MENDES, 2004). 

 



  

A APS foi definida na Declaração de Alma Ata como: 

 
Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente 
comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a 
indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que 
tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, 
um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde 
do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento 
social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a 
atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, 
constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde 
(World Health Organization1

                                                 
1 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Primary Health Care. Geneva: World Health Organization, 1978 

, 1978 apud Starfield, 2002, p.30-31). 
  

 

Para Starfield (2002) a atenção primária é onde se dá o primeiro contato dentro do 

sistema de saúde e umas das características relacionadas à atenção primária que a distinguiria 

seria a maior familiaridade dos profissionais com os problemas de seus pacientes. 

 Starfield (2002) define acessibilidade, variedade de serviços, definição da 

população eletiva e continuidade como elementos estruturais pertinentes à atenção 

primária. A acessibilidade envolve a localização da unidade de saúde, esta, deve estar 

próxima da população a qual atende além dos horários e dias que fornece os 

atendimentos aos usuários; a variedade de serviços é entendida como a diversidade de 

serviços disponíveis para a população; a definição da população eletiva inclui o quanto 

o serviço de atenção à saúde pode identificar a população a qual assume a 

responsabilidade e o quanto esses indivíduos que são assistidos sabem que são 

considerados parte dela e a continuidade é entendida como uma atenção à saúde 

oferecida numa sucessão ininterrupta de eventos. 

Um sistema de saúde embasado na APS requer uma fundação legal, institucional e 

organizacional além de recursos humanos, financeiros e tecnológicos e que estes sejam 

adequados e sustentáveis. É necessário que este sistema garanta a cobertura e o acesso a 

serviços à população, que as famílias e as comunidades sejam à base de seu planejamento e 

ação.  Deve ter como objetivo oferecer cuidados abrangentes e integrados buscando a 

prevenção e promoção no primeiro contato, além de adotar práticas gerenciais que visem 

alcançar qualidade, eficiência e eficácia para maximizar a participação individual e coletiva 

em saúde (WHO, 2005).  



  

As diferentes interpretações da amplitude e o propósito da atenção primária nos 

diversos países e continentes além de sua complexidade conceitual e o seu desenvolvimento 

promoveram o uso de diferentes termos para denominar esse tipo de organização de saúde. 

Segundo Testa (1992) no processo histórico brasileiro são apresentadas diferentes 

definições para a APS. A idéia de que os cuidados primários de saúde, ao assumirem na 

primeira metade da década de 80, um caráter de programa de medicina voltada para pobres de 

áreas urbanas e rurais, em vez de uma estratégia de reorientação dos sistemas de serviço de 

saúde, acabou por desviar o tema do centro das discussões da época. Atualmente no Brasil, o 

Ministério da Saúde, admite a nomenclatura de atenção básica para definir APS, tendo como 

sua estratégia principal a Saúde da Família (CONASS, 2007).  

Em 26 de janeiro de 2001, instituiu-se a Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS/SUS 01/01) que tinha objetivo de promover maior equidade na distribuição de 

recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção 

(BRASIL, 2001). Para realização das metas, estabeleceu que as estratégias deveriam 

contemplar um planejamento integrado de maneira a constituir sistemas  funcionais de saúde, 

ou seja, redes articuladas de atenção, referidas a territórios delimitados e a populações 

definidas e dotadas de mecanismos de comunicação que garantam o acesso dos usuários às 

ações e serviços de níveis de complexidade necessários para a resolução de seus problemas de 

saúde, otimizando os recursos disponíveis (BRASIL, 2001). Outro ponto relevante é que a 

NOAS SUS 01/01 ampliou o conceito de atenção básica à saúde e incentivou o repasse dos 

recursos federais por capitação aos estados e municípios.   

A Atenção Básica considera o sujeito como ser singular, complexo, que se encontra 

inserido no cenário sócio-cultural e que busca promoção de saúde, prevenção e tratamento de 

doença além da redução de danos e sofrimentos para que assim possa viver de modo saudável 

(BRASIL, 2006). 

De acordo com a atual Política Nacional de Atenção Básica, a AB tem os seguintes 

fundamentos: 

 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 
interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços; 



  

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 
do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação; 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como 
parte do processo de planejamento e programação; e 
VI - estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2006, p. 11). 

  

 

 

2.1.2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 

Para que tivéssemos uma AB consolidada e um sistema de saúde que pretende ser 

universal, integral e promovedor de equidade, um longo caminho foi percorrido envolvendo 

vários segmentos da sociedade civil organizada, academia, profissionais de saúde implicados 

com a melhoria da assistência em saúde, entre outros. 

Segundo Goulart (2007), desde o final da década de 60, o Brasil já vinha testando 

programas voltados para o crescimento da atenção primária à saúde, repercutindo o 

movimento internacional de valorização e ampliação destes serviços, baseados nos modelos 

da medicina preventiva e comunitária.     

A década de 70 foi marcada por lutas e resistências coletivas que tinham por objetivo 

resgatar os direitos da cidadania suprimida e controlada pelo autoritarismo predominante na 

época. Em contrapartida nos anos 80 predominou as negociações, alianças, pactos, este foi 

marcado como um período de transição nas políticas sociais e de saúde. Esse processo de 

transição foi acelerado em 1984 com a população engajada no processo das eleições diretas 

para presidente, com a abertura política, com as lutas por direitos humanos (SOUZA, 2003).  

Segundo o referido autor, os programas de ação comunitária e o movimento da 

medicina comunitária foram trazidos para a América Latina, e também para o Brasil, pela 

organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e por fundações privadas norte-americanas 

como a Kellogg e a Rockefeller. A medicina comunitária no Brasil apresentou-se como um 

modelo alternativo de prestação de serviços de saúde, com o intuito de garantir igualdade e 

universalidade no atendimento. 

Ronzani; Stralen (2003) apontam que a partir de tal influência, adaptações locais e 

regionais ao cenário brasileiro foram feitas em relação ao modelo americano, na tentativa de 

implantação da medicina comunitária. Tais experiências, a princípio, estavam vinculadas 

principalmente às pastorais da igreja católica. 



  

De acordo com Casemiro; Valla; Guimarães (2010), criada em 1983, a Pastoral da 

Criança tem como princípio atuar em áreas pobres, desenvolvendo atividades junto as 

gestantes, ações de aleitamento materno, vigilância nutricional, reidratação oral e vacinação. 

Fundamentalmente sua dinâmica de trabalho consiste na capacitação de lideranças, que 

residem na própria comunidade, e atuam em conjunto com as famílias no cuidado de crianças 

menores de seis anos. Sua atuação é ecumênica, apesar de constituir-se em um órgão de 

assistência social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Tendo como base o sistema de informação da própria Pastoral da Criança, Instituto de 

Pesquisa Aplicada (IPEA), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Fundação João Pinheiro (FJP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi 

elaborada a classificação dos municípios onde a Pastoral deveria atuar, de acordo com alguns 

indicadores: o coeficiente de mortalidade infantil e a taxa de analfabetismo no município. É 

necessário enfatizar que quanto piores forem estes índices, maior será o risco à saúde 

(CESAR; GONÇALVES, 2002). 

A proposta da medicina comunitária surge como uma alternativa ao processo de 

medicalização do sofrimento e das questões do cotidiano. É importante ressaltar, que essa 

nova proposta de assistência demanda uma medicina integral e preventiva no sentido de 

atender às necessidades de saúde da população (GOULARD 2007).  

De acordo com Goulard (2007), a medicina comunitária se constitui em torno de 

alguns elementos estruturais como coletivismo; integração da promoção, prevenção e cura; 

desconcentração de recursos; adequação de tecnologias; aceitação e inclusão de práticas não 

oficiais, novas práticas interdisciplinares e multiprofissionais e a participação da comunidade. 

Essas e outras questões compuseram parte da pauta da VIII Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), realizada em 1986. Esta representou um marco na história do avanço das 

políticas públicas de saúde e vale destacar que nesta, houve pela primeira vez a participação 

popular, por meio de representantes da sociedade civil organizada (BRASIL, 1986). 

Em 1988 com a Constituição Federal do Brasil, o conceito sobre saúde no país, muda 

de vertente, ou seja, passa de uma saúde assistencialista e curativa, onde saúde significava 

ausência de doença, para uma proposta que remete um conceito ampliado de saúde 

(Romagnoli, 2009). O conceito de saúde é fundamentado no Art. 196 da Constituição em 

texto promulgado em 05 de outubro de 1988 que declara: 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



  

 

 Goulart (2007) destaca que houveram muitas mudanças na saúde em meados da 

década de 80 devido a intensa movimentação política e social em favor da reforma da saúde 

no país, além da construção do sistema de saúde que resultou da ampliação da atuação 

municipal da saúde.  

 

 

 

2.1.3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 Segundo Cohn (2009), as ações de atenção básica alcançaram maior importância na 

agenda da política de saúde brasileira à partir da década de 90. No intuito de reorganizar a 

atenção básica em saúde para substituir a prática assistencial vigente, o Ministério da Saúde 

(MS) assumiu o desafio de incorporar em seus planos de ações e metas prioritárias o 

Programa Saúde da Família (PSF) (BOURGET; PEREIRA, 2010).  

Em setembro de 1994, foi divulgado o primeiro documento sobre PSF pelo Ministério 

da Saúde, nesse documento foi definido o convênio entre o Ministério da Saúde, estados e 

municípios que contemplava meios de financiamento, exigências de compensação e critérios 

de seleção de municípios (BRASIL, 2002a). Esse programa se estruturou com base em 

experiências vivenciadas por países como Canadá, Cuba, Suécia e Inglaterra, todavia 

considerando as características da realidade brasileira (VIANA; DAL POZ, 1998). O PSF 

consolidou-se como uma das mais importantes estratégias no sentido de ampliar o acesso da 

população aos serviços de atenção básica (COHN, 2009). 

Goulart (2007) destaca alguns componentes que considera como essenciais que unem 

os conceitos de APS e de Saúde da Família: práticas de saúde como objeto de intervenção do 

Estado; mudança no processo de trabalho, onde a intervenção médica e de outros profissionais 

se pauta em caráter generalista; novas formas de pensar e praticar os cuidados à saúde; 

proteção voltada para coletivo e não somente para o individual; desenvolvimento de vínculos 

entre a clientela e os prestadores de serviços. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi antecessor do PSF, criado 

no ano de 1991 (STRALEN; RONZANI, 2003). A experiência bem sucedida do Ceará (que 

teve início em 1987) estimulou o Ministério da Saúde a desenvolver o Programa Nacional de 

Agentes Comunitários de Saúde (PNAS), vinculado à Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), inicialmente foi implantado na região Nordeste e, posteriormente na Região 



  

Norte e tinha como meta reduzir mortalidade infantil e mortalidade materna (VIANNA; DAL 

POZ, 1998). O programa foi criado primeiramente implantado nas áreas de seca no Nordeste, 

sendo um programa estadual com recursos financeiros provenientes dos fundos especiais de 

emergência destinados pelo governo federal, foi desenvolvido, especialmente por mulheres, 

que após treinamento de duas semanas, realizaram ações básicas de saúde em 118 municípios 

do sertão cearense (BRASIL, 2002a). 

A estratégia do PACS tem como objetivo promover o acompanhamento de um grupo 

de famílias, a partir da identificação da situação-problema de cada uma delas, para que dessa 

forma, possa garantir uma prática em saúde diferenciada e humanizada. Os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) são responsáveis por uma micro-área e por um número 

determinado de pessoas. Os agentes realizam o cadastramento das famílias, o levantamento do 

perfil sócio-econômico e epidemiológico das mesmas. Entende-se que na realização dessas 

atividades, os ACS desempenham um papel de extrema importância para o funcionamento 

efetivo do Saúde da Família, pois o agente é o membro da equipe do PSF que circula no 

território onde as famílias estão inseridas (BRASIL, 2002a). 

O ACS é responsável pelo acompanhamento de aproximadamente 150 famílias que 

vivem no seu território adscrito. Para ser um agente é necessário que o mesmo seja morador 

da localidade onde trabalha e, por conta disso, ser identificado em sua comunidade, com seus 

valores, seus costumes e sua linguagem. Sua capacidade de liderança se desdobra em ações 

que melhoram as condições de vida e de saúde da comunidade, pois este profissional acaba se 

consolidando como mediador entre os serviços de saúde e a comunidade. (BRASIL, 2002). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2008), atualmente os ACS estão presentes tanto em 

comunidades rurais e periferias urbanas quanto em municípios altamente urbanizados e 

industrializados, cobrindo 60,4% da população do país. (BRASIL, 2008).  

 O exercício da atividade profissional do ACS é regulamentado pela Lei nº 

10.507/2002, esta cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde, as diretrizes que 

normatizam o exercício das atividades desenvolvidas pelo agente comunitário estão afixadas 

no Decreto nº 3.189/1999 e a portaria que aprova as normas e diretrizes do Programa de 

Agente Comunitário e do Programa de Saúde da Família é a Portaria nº 1.886/1997 (BRASIL, 

2002b). 

 Sobre o exercício da atividade profissional do ACS, o Ministério da Saúde (2002) 

acrescenta que: 

 



  

Segundo previsão do art. 3º (incisos I a III) do Decreto nº 3.189/1999, para o exercício 
da profissão de Agente Comunitário de Saúde se faz necessário o atendimento dos 
seguintes requisitos: residir na área em que atuar e haver concluído o ensino 
fundamental e o curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário 
de saúde. Enquanto a Portaria nº 1.886/1997 prevê a residência no local de atuação há 
pelo menos dois anos, a Lei nº 10.507/2002 apenas exige esta residência para início e 
continuidade do exercício da profissão. Fora isso, a Portaria ainda prevê que o agente 
comunitário de saúde apenas saiba lê e escrever, enquanto a Lei exige o nível de 
ensino fundamental completo. Por conseqüência, essa contradição se resolve em favor 
da Lei, norma posterior e de hierarquia superior. Assim, o que está em vigor são os 
requisitos postos pela Lei (Brasil, 2002). 
 
 

Segundo Goulart (2007), esses programas tinham como principal característica, o 

enfoque na clientela de alto risco para doenças infecciosas e desnutrição, tanto nas regiões 

rurais quanto nas periferias das grandes cidades. 

A partir de 1996, o MS inicia um movimento em prol da mudança do conceito de 

programa, pois este estava agregado a uma idéia de verticalidade e transitoriedade. O MS 

passa então a utilizar a denominação de Estratégia Saúde da Família (CORBO; MOROSINI, 

2005).  

A atenção passa a ser centrada na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social, o que vem possibilitando às Equipes de Saúde da Família uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão 

além das práticas (BRASIL, 2001). 

A ESF tem como principal objetivo a reorganização da prática assistencial em novas 

bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência. Esta incorpora e 

reafirma os princípios e diretrizes básicas do SUS (BRASIL, 1997). Entre elas: caráter 

substitutivo que significa a mudança das práticas usuais de assistência por um novo processo 

de trabalho, cujo eixo está centrado na vigilância à saúde; integralidade e hierarquização, que 

diz respeito à inserção da Unidade de Saúde da Família (USF) no primeiro nível de ações e 

serviços do sistema local de assistência e esta deve estar vinculada à rede de serviços no 

intuito de garantir atenção integral aos indivíduos e famílias; territorialização e adscrição da 

clientela, que significa que a USF trabalha com a definição do território de abrangência além 

de ser responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população pertencente a essa 

área; equipe multiprofissional, onde cada equipe da saúde da família (SF) é composta, no 

mínimo, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis 

agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2001). 



  

No setor da Atenção Básica à Saúde, a ESF, vem se consolidando como um dos eixos 

estruturantes do SUS, mediante o processo de expressiva expansão de cobertura populacional, 

aperfeiçoando o acesso da população às ações de saúde (BRASIL, 2009a). 

A Política Nacional de Atenção Básica orienta que para grandes centros urbanos a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) com equipes da Saúde da Família seja responsável por até 12 

mil habitantes do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, e que garanta a 

operacionalização dos quatro elementos que caracterizam a APS são eles: acesso de primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação (CONASS, 2007). Para Starfield 

(2002) a atenção ao primeiro contato envolve acessibilidade e uso do serviço a cada novo 

problema vivenciado pelo usuário; a longitudinalidade presume a existência de uma fonte 

regular de atenção e seu uso ao longo do tempo; a integralidade implica que o usuário deve 

receber todos os tipos de serviço de atenção à saúde e por fim, a coordenação significa que ao 

usuário, deve ser garantido alguma forma de continuidade do cuidado prestado. 

Uma UBS pode comportar até quatro equipes do SF. Vale ressaltar que para zonas 

rurais de menor densidade populacional o número de equipes será menor, obedecendo à 

distribuição das equipes a fim de facilitar o acesso aos grupos dispersos da população. 

(CONASS, 2007). 

A composição mínima da equipe de SF requer a presença de um médico generalista, um 

enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde em número 

suficiente para cobrir 100% da população inscrita, respeitando-se o teto máximo de um ACS 

para cada 750 pessoas e de 12 ACS para cada equipe da ESF (BRASIL, 2006). A esta 

composição pode somar-se a equipe de saúde bucal que em sua modalidade é composta por 

um cirurgião-dentista e um auxiliar de consultório dentário, podendo ser reforçada pela 

presença de um técnico de higiene dental. Cada equipe de saúde bucal será responsável pela 

população de uma ou no máximo duas equipes de SF. Outros profissionais podem integrar 

essas equipes de acordo com as necessidades em saúde da população e da decisão do gestor 

municipal em consonância com o Conselho Municipal de Saúde. (CONASS, 2007). 

Com o objetivo de apoiar a inserção da Estratégia da Saúde da Família na rede de 

serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização em 

saúde, bem como a ampliação das ações da APS no Brasil, o Ministério da Saúde criou os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de 

janeiro de 2008, republicada em 04 de março de 2008 (BRASIL, 2009b). 

A equipe que constitui os NASF é formada por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento e estes atuam em conjunto com os profissionais das equipes de SF, dessa forma 



  

compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios e a população adscrita que 

estão sob responsabilidade das equipes de SF.  

O NASF está dividido em oito áreas estratégicas: atividade física/práticas corporais; 

práticas integrativas e complementares; reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; 

serviço social; saúde da criança/adolescente/adulto jovem; saúde da mulher e assistência 

farmacêutica. Podem compor as equipes: Assistente Social; Educador Físico; Farmacêutico; 

Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista; Médico Ginecologista; Médico 

Homeopata; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta 

Ocupacional.  

Vale ressaltar que a composição dos NASF deve ser definida pelos próprios gestores 

municipais e equipes de SF, a escolha dos componentes, leva em conta as prioridades 

identificadas a partir das necessidades locais, além da disponibilidade de profissionais de cada 

uma das diferentes organizações. 

Os NASF não se constituem porta de entrada do sistema para os usuários, este deve 

estar ligado à rede de serviços de saúde, mediante demandas configuradas no trabalho junto às 

equipes de SF, visando a resolubilidade e a integralidade das ações desenvolvidas, além de 

priorizar ações de atendimento compartilhado, para uma intervenção interdisciplinar, com 

troca de saberes, qualificação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para ambos os 

profissionais envolvidos; ações comuns nos territórios de sua responsabilidade desenvolvidas 

de forma articulada com as equipes de SF. Como o desenvolvimento do projeto de saúde no 

território, planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, 

enfrentamento da violência, ações junto aos equipamentos públicos, como escolas, creches, 

igrejas, pastorais (BRASIL, 2009b). 

 

 

 

2.2 PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI 

 

Precedente à implantação do PSF, o Brasil possuía fundamentalmente dois modelos de 

medicina comunitária. O primeiro, implantado na cidade de Niterói (RJ), chamado de 

Programa de Médicos de Família (PMF), desenvolvido a partir do modelo existente em Cuba, 

esse modelo não contemplava os ACS. E o segundo, foi implantado na cidade de Porto Alegre 

(RS), onde se realizava um projeto de saúde comunitária, desenvolvido a partir de práticas de 



  

educação em saúde para os profissionais sobre diversos temas e esse projeto já contemplava a 

divisão de área de atuação desses profissionais (STRALEN; RONZANI, 2003). 

O Programa Médico de Família em Niterói é um programa estruturado a partir dos 

princípios da medicina de família, nos moldes do modelo cubano. 

O Programa Médico de Família foi implantado no município de Niterói em 1992, 

consolidou-se no município e demonstra importante estabilidade institucional. O programa 

tinha como um de seus objetivos reorientar o modelo local de atenção à saúde, ampliar a 

cobertura para as áreas que se encontravam desassistidas e rearticular a hierarquização da rede 

segundo níveis de atenção. (MASCARENHAS; ALMEIDA, 2002). 

Para a implantação do PMF, foram considerados alguns pontos relevantes como 

critérios: bairros com uma população de baixa renda e esta não ser contemplada pelo poder 

público local com equipamentos sociais; um conjunto populacional definido, com perfil 

socioeconômico semelhante de acordo com a adscrição da clientela que frequenta o serviço; 

era necessário que houvesse na área onde o módulo está alocado, a presença de organização 

comunitária com vínculos locais e perspectivas organizativas, e este, deve permitir co-gestão 

do modelo; os profissionais de saúde foram contratados pelas Associações de Moradores em 

regime de 40 horas de trabalho semanal, regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas 

(CLT), através de repasse integral de recursos financeiros do poder público municipal às 

associações, e estas, precisavam estar legalmente instituídas; os módulos foram divididos em 

microáreas (setores). Cada setor abrange em média 1.200 pessoas; todas as famílias do local 

deverão ser cadastradas; as ações da equipe básica de saúde deverão ser executadas no interior 

dos módulos, nas residências. Cada equipe fará agendamento prévio das famílias inscritas 

para atendimento ambulatorial e domiciliar, progressiva e continuamente (HUBNER; 

FRANCO, 2007).  

O Programa Médico de Família de Niterói adotou os princípios do modelo cubano de 

medicina de família, mas com as devidas adaptações para a realidade brasileira, tal como a 

não exigência de residência do médico na comunidade em que trabalha (SÁ, 2003). 

A proposta do PMF de Niterói está fundamentada na construção de uma prática 

interdisciplinar contemplada no modelo de Vigilância e Saúde, esta se estrutura em três 

pontos: território, onde o módulo (serviços de saúde do programa) está instalado; o vínculo 

formado entre profissionais, a comunidade e o serviço; e intersetorialidade 

(MASCARENHAS; ALMEIDA, 2002).  

O território é entendido como o local onde se estabelecem relações entre os atores 

presentes e é nesse espaço que se explicita anseios, necessidades e interesses desses 



  

sujeitos/atores. O vínculo estabelecido entre os sujeitos que produzem saúde, é fundamental 

para a construção de uma relação estreita, com laços de confiança, o que permite o 

conhecimento das necessidades e problemas de saúde da população, a intersetorialidade é 

entendida como a cooperação entre setores, esta cooperação é o caminho que busca entender 

os problemas que interferem na saúde da população, e a partir daí favorecer a participação da 

população e da promoção da saúde (ibid). 

Seus princípios fundamentais são: a qualidade da atenção à saúde através da medicina 

de família, isto é, uma visão integral do indivíduo inserido na família e na comunidade; 

equipes de profissionais com responsabilidade social e sanitária; garantia de atendimento 

contínuo e sistemático ao longo da vida de cada pessoa; capacidade resolutiva através de 

atenção contínua sob supervisão de especialistas e educação permanente em serviço; e 

satisfação do usuário verificada através de reuniões comunitárias sistemáticas com as equipes, 

com participação de lideranças locais, buscando uma melhor adaptação do programa às 

necessidades da população (SÁ, 2003). 

Na proposta do programa, foram estabelecidos atendimentos a grupos prioritários, 

sendo estes, crianças, adolescentes, mulheres, adultos e idosos e para cada um dos grupos foi 

listado uma lista básica de atendimento: para as crianças – puericultura, cobertura vacinal, 

avaliação de crescimento e desenvolvimento, vigilância nutricional; adolescentes – avaliação 

periódica e educação em saúde; mulheres, exames preventivos, planejamento familiar, pré-

natal; adultos – acompanhamento periódico, controle de agravos mais frequentes, controle de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, cobertura vacinal; idosos – projetos na área de 

reabilitação, cuidadores domiciliares e reintegração social (HUBNER; FRANCO, 2007). 

A rotina de trabalho é dividida entre a assistência no módulo, as atividades de campo e 

o treinamento ou educação permanente. As atividades de campo são as ações de promoção e 

prevenção desenvolvidas na comunidade, a assistência domiciliar, as visitas hospitalares aos 

pacientes internados, assim como acompanhamento de usuários, caso necessário, à 

especialistas ou para realização de exames complementares. Outras atividades como reuniões 

de equipe, reuniões comunitárias, ações junto a outras instituições locais como escolas, 

creches, clubes e etc. são realizadas tanto no horário do trabalho de campo como, 

eventualmente, em horário extra (SÁ, 2003). 

Outro elemento fundamental no PMF de Niterói é a preocupação com a qualificação 

dos profissionais. Além da supervisão acompanhar o trabalho das equipes básicas nos 

módulos, também proporciona seu treinamento em local adequado, fora dos módulos, uma 

vez por semana e de caráter permanente (ibid). 



  

2.3 VISITA DOMICILIAR COMO DISPOSITIVO DE ATENÇÃO DA ESF 

 

A visita domiciliar (VD) é um instrumento de intervenção indispensável na Estratégia 

de Saúde da Família, sendo utilizado pelos profissionais das equipes de saúde para conhecer e 

identificar as condições de vida e saúde do indivíduo e das famílias sob sua responsabilidade 

(TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001). A VD tem sido uma prática adotada em diferentes 

momentos, contextos e com diferentes objetivos no âmbito da saúde pública. 

Na Grécia Antiga (443 a.C.) há relatos que médicos saíam pelas cidades prestando 

assistência as famílias, de casa em casa. Nas visitas, esses médicos orientavam quanto ao 

controle e a melhoria do ambiente físico, provisão de água, alimentos puros, alívio da 

incapacidade e do desamparo (ROSEN, 1994). 

Entre os anos de 1854 e 1856, em Londres, mulheres da comunidade, eram quem 

realizam a prática da visita domiciliar.  Essas mulheres tinham pouca instrução, elas recebiam 

um salário do Estado para educar as famílias carentes sobre os cuidados de saúde. Eram 

chamadas de visitadoras sanitárias e a Sociedade de Epidemiologia de Londres era 

responsável por esse treinamento (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

Em 1920, no Brasil, Amaury de Medeiros introduz, na escola de enfermagem da Cruz 

Vermelha um curso de visitadoras sanitárias. Neste mesmo ano foi criado o serviço de 

visitadoras como parte do serviço de profilaxia da tuberculose. Tal iniciativa marca a inclusão 

da visita domiciliar como atividade de saúde pública (SOUZA; LOPES; BARBOSA, 2004). 

Em sua origem, a visita domiciliar no mundo estava mais centrada em evitar doenças e 

minimizar a dor dos doentes do que em promover a saúde, a valorização de seu contexto 

social e sua qualidade de vida. Recentemente, no Brasil, usando o cuidado domiciliar como 

técnica de coleta de dados, a visita domiciliar passa a ser uma importante estratégia de 

cuidado, que mobiliza a participação da família e gera avanço do conhecimento (ANDRADE; 

APDA; RODRIGUES, 2002). 

A VD é entendida como uma estratégia que facilita a intermediação entre o domicílio 

e a Unidade de Saúde da Família (USF) e vice-versa, quando favorece o acesso ao serviço 

local através da comunicação de reuniões a se realizarem na USF, de informações sobre as 

suas rotinas e do agendamento prévio de atendimentos (MANDÚ; GAÍVA; SILVA; SILVA, 

2008). 

O domicílio é considerado espaço especial de desenvolvimento das ações de promoção 

da saúde e prevenção das doenças (ABRAHÃO; LAGRANCE, 2009). Ao mesmo tempo, é 

compreendido como um local onde as relações sociais podem fortalecer o potencial de saúde 



  

ou mesmo contribuir no processo de adoecimento dos indivíduos (DRULLA; ALEXANDRE; 

RUBEL; MAZZA, 2009). 

 Segundo Silva (2009), diante da forma de estruturação proposta para a ESF e do 

recomendado pela Política Nacional de Promoção da Saúde, a VD constitui um diferencial, 

pois favorece a ampliação das intervenções no espaço de vida do indivíduo/família. 

A VD é considerada essencial para a ESF, sendo uma atividade desenvolvida para 

além das estruturas físicas das unidades de saúde, porém composta pela mesma equipe 

multiprofissional e pelos ACS, vale ressaltar que os objetivos e ações de cada profissional são 

distintos (DRULLA; ALEXANDRE; RUBEL; MAZZA, 2009). 

Ao enfermeiro cabe a ida ao domicílio com o objetivo educativo, pautado na prestação 

de cuidados mais direcionados, sejam educativos, preventivos ou assistencial/curativo; ao 

médico cabe, além das ações citadas anteriormente, o diagnóstico diferencial de alguma 

doença ou agravo e ao ACS cabe, realizar uma visita mensal a cada família residente na sua 

área de abrangência, porém o número de visitas pode variar de acordo com a necessidade da 

família. Este profissional exerce a função de elo entre a comunidade e a equipe de saúde, para 

tanto, o agente, necessita de um maior discernimento entre as informações que devem ser 

partilhadas com o restante da equipe, gerando benefícios para a comunidade (ABRAHÃO; 

LAGRANCE, 2009). 

A visita domiciliar é considerada pela ESF como tecnologia de interação no cuidado à 

saúde e compreende uma possibilidade de incorporação das tecnologias leves nesse cuidado. 

O objetivo central da VD é a atenção às famílias e à comunidade, estas, são entendidas, como 

sujeitos influenciadores no processo de adoecer dos indivíduos os quais são norteados pelas 

relações com o meio e com as pessoas (SAKATA; ALMEIDA; ALVARENGA; CRACO; 

PEREIRA, 2007). 

Cabe considerar que, por um lado, as visitas são instrumentos de trabalho preciosos no 

cuidado estratégico da saúde das famílias, devendo ser utilizadas nas mais diferentes formas 

de acompanhamento de seus membros, em suas situações peculiares de saúde-doença e nos 

diferentes momentos de seu ciclo vital (REINALDO; ROCHA, 2002). 

A visita domiciliar é concebida como tecnologia de interação potencialmente capaz de 

contribuir, no âmbito da ESF, para um atendimento integral e humanizado, ou seja, atender 

indistintamente e igualitariamente todos que necessitam do serviço. (ALBUQUERQUE; 

BOSI, 2009). 

A VD enquanto tecnologia é considerada como um encontro entre pessoas que atuam 

umas sobre e com as outras, nesse momento, cria espaços de intersubjetividade, onde 



  

acontecem falas, escutas e interpretações, é onde se dá a produção de uma acolhida ou não das 

intenções que estas pessoas colocam neste encontro (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

Segundo Amaro (2003), a visita domiciliar engloba pelo menos três tecnologias leves 

a serem aprendidas e desenvolvidas, são elas: a observação, onde o profissional prende sua 

atenção aos detalhes dos fatos e relatos apresentados durante a visita; a entrevista, implicando 

o diálogo com a sua devida finalidade e não somente uma conversa rotineira; e o relato oral, 

momento onde as pessoas revelam como dão sentido as suas vidas, dentro dos limites e da 

liberdade que lhes são concedidos. 

Compreende-se que a visita evita que aquele usuário da unidade de saúde que tem uma 

dada necessidade precise se deslocar até a USF para ser atendido, em situações em que a 

pessoa se encontra impossibilitada de se deslocar pela doença, por uma deficiência, em uma 

situação de desconforto, ou em casos considerados de urgência (MANDÚ; GAÍVA; SILVA; 

SILVA, 2008). 

A visita domiciliar também pode ser considerada como conjunto de ações com 

aspectos educativos, que dentro do seu princípio, priorizam orientações para o autocuidado, 

manutenção e promoção da saúde, monitoramento dos agravos, situações específicas, 

temporárias ou não, bem como acompanhamento das demais situações presente no contexto 

familiar (ABRAHÃO; LAGRANCE, 2007). 

No processo de territorialização, são ações essenciais: a identificação de problemas e 

riscos de grupos, famílias e indivíduos; a atualização de informações sobre condições de vida 

e saúde-doença; a realização de busca ativa e notificações de doenças e agravos; e o 

encaminhamento de ações preventivas e promocionais de saúde (BRASIL, 2001). A visita é 

um dos meios de viabilização dessas ações, devendo participar da atenção a demandas, de 

ações programadas, estratégicas e de vigilância (MANDÚ, GAÍVA, SILVA; SILVA, 2008). 

Quando bem utilizadas, as VD reduzem custos hospitalares, melhoram o prognóstico 

dos pacientes em alguns casos, e tem-se a oportunidade preciosa de educar não só o paciente 

mais a família, ou seja, seus cuidadores (REINALDO; ROCHA, 2002). 

Em estudos que tem como objeto os gastos públicos com saúde, demonstram que 

existe uma diferença entre os gastos com a alta densidade tecnológica, concentrada nos 

hospitais, serviços de atenção secundária e a atenção básica, onde os custos hospitalares são 

sempre mais elevados que os demais. Dentre os gastos hospitalares aqueles que possuem 

maior impacto econômico estão relacionados ao uso corrente de tecnologia vinculada ao uso 

de equipamentos, prática apoiada no modelo hospitalocêntrico e possui baixo impacto nos 

indicadores de qualidade de vida das populações (ABRAHÃO; LAGRANCE, 2007). 



  

Entende-se que a atenção domiciliar não modifica apenas a maneira de trabalhar, 

somando mais uma tarefa aos serviços de saúde tão saturados, mas tem potencialidades para 

sensibilizar o modo de agir e pensar dos profissionais. A prática de prestar assistência nos 

domicílios, nos lares, nos locais de vivência e trabalho das pessoas, favorece uma 

aproximação da realidade que é complexa e dinâmica, possibilitando, portanto, uma reflexão e 

revisão da própria atitude dos profissionais na busca de transformações do cuidado 

(SAKATA; ALMEIDA; ALVARENGA; CRACO; PEREIRA, 2007). 

A visita domiciliar se torna parte do arsenal de intervenções de que dispõem as 

equipes de saúde da família, quando planejada e sistematizada. Se assim não for entendida, se 

configura numa mera atividade social (TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001). 

A visita domiciliar, compreendida como método, técnica e instrumento, constitui-se 

numa etapa do processo de produção de saúde em que se estabelece o movimento das 

relações, ou seja, a escuta qualificada, o vínculo e o acolhimento, favorecendo que os grupos 

familiares ou comunidades tenham melhores condições de se tornarem mais autônomos na 

sua própria produção de saúde (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

A visita proporciona oportunidade de compreender melhor o modo de vida do usuário; 

conhecer o ambiente e as relações familiares; abordar questões que vão além da doença física 

e que contemplem também os problemas sociais e emocionais; gerando, assim, orientações 

voltadas para as reais necessidades de saúde do usuário, e buscando singularidades na forma 

de se cuidar (ibid). 

As visitas domiciliares permitem ao profissional (re)conhecer cada rua e domicílio 

visitado, além de proporcionar o levantamento das necessidades reais e as possíveis soluções 

que a comunidade coberta pela ESF oferece (SILVA, 2009). 

O profissional deve utilizar suas habilidades e competências não apenas para o 

cadastramento das famílias, mas, também, e principalmente, para a identificação das 

características epidemiológicas, de suas características sociais, ou seja, suas condições de vida 

e trabalho, além de identificar seus problemas de saúde e vulnerabilidade aos agravos de 

saúde (TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001). 

O profissional que realiza a VD deve criar uma relação com o usuário pautada nos 

princípios da responsabilidade compartilhada, do respeito mútuo (crenças e valores 

relacionados ao processo saúde-doença) e da construção conjunta da intervenção no processo 

saúde-doença (ibid). 

A prática da VD diferencia-se da prática da assistência no sentido em que não se 

consulta apenas um indivíduo, mas principalmente, a família desse indivíduo; é levado em 



  

consideração seu espaço social. Compreende-se que o processo saúde-doença ainda que, 

envolva um único indivíduo, influi nos demais membros da família. A visita domiciliar 

implica na necessidade de conhecer a família, criar vínculos para poder entrar em sua casa, a 

partir do desejo e da permissão de seus membros em aceitar a nossa presença, o que envolve 

participar de sua dinâmica e de seus problemas (SILVA, 2009). 

Além de proporcionar uma aproximação com a realidade e o modo de viver das 

famílias, fato, que permite também um maior envolvimento dos profissionais, deixando-os 

mais suscetíveis e gerando, às vezes, sentimentos de frustração e impotência frente a 

determinadas situações (SAKATA; ALMEIDA; ALVARENGA; CRACO; PEREIRA, 2007). 

A visita domiciliar assume uma dimensão política e assistencial de promoção em 

saúde, esta, interfere na dinâmica da oferta e da demanda, pela qual a integração da atenção, a 

satisfação do usuário, bem como a democratização e a politização de conhecimentos 

relacionados ao processo saúde e doença, atuam de maneira sólida na organização e produção 

dos serviços de saúde (ALBUQUERQUE; BOSI, 2009). 

 

 

 

2.4 REORIENTAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE BASEADA NO ACOLHIMENTO 

 

Reorientar práticas de saúde é um exercício que requer transformação nas ações dos 

sujeitos envolvidos na saúde, sendo estes usuários do sistema, familiares, profissionais e 

gestores. No que diz respeito à humanização, no campo da saúde pública, volta-se para a 

mudança na atenção e nos moldes de gestão dos serviços e sistemas de saúde, percebe-se 

dessa forma uma necessidade da renovação das relações entre os atores e sujeitos, ou seja, 

profissionais e usuários e entre os profissionais (BENEVIDES; PASSOS, 2005).   

A humanização na saúde é definida como um movimento que objetiva a 

materialização dos princípios do SUS no dia-a-dia dos serviços. Com a Política Nacional de 

Humanização (PNH), o Ministério da Saúde pretende encorajar esse movimento, estimulando 

a valorização de todos os sujeitos que fazem parte da produção da saúde no país (BRASIL, 

2006). 

Entende-se que nesse processo de humanizar há abertura para as diversas expressões 

relativas ao gênero, idade, à origem, à etnia, à raça/cor, à situação sócio-econômica, à 

orientação sexual, ao respeito a povos, populações e segmentos culturalmente diferenciados 

ou ainda para aqueles que vivem em situações especiais. 



  

As diretrizes da PNH são orientadas pelos seguintes princípios: valorização da 

dimensão social em todas as práticas de atenção e gestão, com o intuito de fortalecer e 

estimular processos somadores e promotores de responsabilização e compromissos; promoção 

de processos comprometidos com a produção de saúde; fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional; atuação em rede interligada, de modo cooperativo, de acordo com as 

diretrizes do SUS; utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos 

espaços da gestão na construção de autonomia dos sujeitos e coletivos (BRASIL, 2004). 

Para Sá (2003), a atual Política de Humanização do Ministério da Saúde, busca romper 

com a concepção de programa isolado, pois assume uma política transversal, edificando seus 

princípios nas diversas áreas de ações do SUS e em sua gestão.  

Para o Ministério da Saúde (2005), humanização é entendida como a valorização dos 

diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde, ou seja, usuários(as), 

trabalhadores(as) e gestores(as); o estabelecimento de vínculos solidários e de participação 

coletiva no processo de gestão; identificação das necessidades sociais de saúde; mudança nos 

modelos de atenção e gestão; compromisso com o ambiente de trabalho, ou seja, melhoria das 

condições de trabalho e de atendimento.  

Segundo Benevides e Passos (2005), humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS 

se apresenta como meio para a qualificação das práticas de saúde, por assim dizer: acesso com 

acolhimento; atenção integral e equânime com responsabilização e vínculo; valorização dos 

trabalhadores e usuários com avanço na democratização da gestão e no controle social 

participativo. 

A humanização vai muito além do que um simples ato humanitário, por isso a 

necessidade de pôr em prática um processo interdisciplinar sobre os princípios e valores que 

regem a prática de diferentes profissionais de saúde em busca da sua dimensão ética. Portanto, 

humanização significa considerar a essência do ser humano, respeitar à individualidade e as 

diferenças profissionais, bem como a necessidade da construção de um espaço concreto nas 

instituições de saúde o qual legalize o aspecto humano de todas as pessoas envolvidas na 

assistência (BACKES; FILHO; LUNARDI, 2005). 

A formação de uma nova práxis, norteada em princípios éticos e humanos, 

desenvolve-se, essencialmente, por meio do processo dialógico. No entanto, o diálogo, não 

significa simplesmente ouvir o outro, mas, se torna uma forma de problematizar a situação 

vivenciada, para uma possível transformação da realidade. O diálogo não pode ser 

denominado como um ato inerte, já que permite adentrar no mundo do outro, conhecer e 

entender sua história e compreender como se insere culturalmente na sociedade que se 



  

encontra inserido, e dessa forma assimilar o movimento dinâmico que se estabelece em torno 

do sujeito (ibid). 

Os autores acima citados discorrem que nas relações de trabalho, bem como em todas 

as relações que o ser humano estabelece, não existe humanização sem uma comunicação 

eficiente e eficaz.  

Backes; Filho; Lunardi (2005) a comunicação, no âmbito da humanização, não é 

diferente; ela presume uma relação “com” o outro, e naõ “para” o outro, o que simboliza a 

soma das expressões verbais e não-verbais. Desse modo, é fundamental, para a construção de 

um senso de solidariedade, a comunicação dos sentimentos, das atitudes pessoais em relação 

ao ser humano. 

Para Deslandes (2006) a humanização é concebida através da mediação entre o uso de 

tecnologias na qualidade de equipamentos, procedimentos e saberes com uma proposta de 

escuta, diálogo e organização, num processo de comprometimento de felicidade humana. 

A operacionalização da Política Nacional de Humanização desenvolve-se a partir da 

oferta de dispositivos, ou seja, tecnologias, ferramentas e modos de operar. O acolhimento se 

destaca entre esses dispositivos e tem como característica um modo de operar os processos de 

trabalho em saúde de forma a dar atenção à clientela que procura os serviços de saúde, onde o 

profissional entende que desempenhará um melhor atendimento quando ouve suas 

necessidades e a partir de então assume no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e 

pactuar respostas mais adequadas junto aos usuários (BRASIL, 2005)  

A PNH sugere que o acolhimento esteja presente em todas as etapas do processo de 

atenção e de gestão com o intuito que todos aqueles que participam na produção da saúde 

sejam alcançados e que desenvolvam um olhar atencioso para os usuários e para os 

trabalhadores da saúde. É preciso que se faça compreender que o acolhimento não é um 

espaço ou um local específico, não advêm hora ou um profissional determinado para realizá-

lo, mas necessita de uma postura ética e solidária (BRASIL, 2006). 

O acolhimento é uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário. 

Desse modo, ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve 

ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde (BRASIL, 2005). 

Na prática diária dos serviços de saúde, o acolhimento reflete a relação firmada entre 

os profissionais de saúde e os usuários da rede de saúde, posturas como a apresentação do 

profissional no momento da consulta; chamar os usuários pelo nome, informar sobre condutas 

e procedimentos a serem realizados, escutar e valorizar o que é dito pelos usuários, além de 



  

garantir a privacidade e a confidencialidade da conversa e até mesmo incentivar a presença do 

acompanhante fortalecem esse movimento. 

 Define-se como acolhimento um conjunto de ações que fazem com que o indivíduo se 

sinta bem recebido pelo serviço em todos os locais e momentos independentemente de suas 

condições biopsicossociais. Esse processo é de fundamental importância para o 

estabelecimento de vínculos e compromissos e favorece o encaminhamento adequado do 

cliente. É preciso que todos os funcionários da unidade estejam conscientes da necessidade de 

se envolver nesse processo. (BRASIL, 2005). 

O acolhimento como uma diretriz, visa modificações na organização e funcionamento 

dos serviços de saúde, de modo que todas as pessoas que procuram o sistema de saúde sejam 

atendidas, garantindo assim a acessibilidade; reorganização do processo de trabalho, onde 

haja o deslocamento do enfoque centrado no médico para uma equipe multiprofissional, e que 

se comprometa em resolver seu problema; e melhorar a relação profissional – usuário, que 

deve exprimir um direcionamento humanitário, solidário e de cidadania (FRANCO; MERHY; 

BUENO, 1999). 

Para Schimith e Lima (2004), o acolhimento facilita o acesso ao sistema de saúde por 

meio da oferta de ações e serviços mais adequados, contribuindo para a satisfação do usuário. 

Acolhimento é compreendido como um arranjo tecnológico com o intuito de garantir 

acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais 

simples e/ou referenciá-los se necessário. A acolhida consiste na abertura dos serviços para a 

demanda e a responsabilização por todos os problemas de saúde de uma região 

(CARVALHO; CAMPOS, 2000). 

O acolhimento na saúde busca edificar uma nova ética, da pluralidade e da 

transigência aos diferentes, da inclusão social com escuta clínica solidária e implicando na 

construção da cidadania (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

Matumoto (1998) afirma que o acolhimento é concebido pela percepção de ser 

humano e dos conceitos de saúde/doença que norteiam o trabalho. Percebe que o acolher 

revela o modo como se realiza a implantação do SUS e de que forma os trabalhadores 

envolvidos se colocam frente ao lema: Saúde como direito de todos e de cidadania, através 

dos princípios de universalidade, equidade, integralidade e acesso  

A utilização de práticas voltadas para o usuário realizadas nos serviços de saúde 

necessita da inserção de tecnologias leves (Merhy, 2003); estas se concretizam em práticas 

relacionais, como o acolhimento. O ouvir permite ao profissional de saúde a ampliação de 

atendimento, além de potencializar as intervenções voltadas para resolução dos problemas 



  

trazidos pelo usuário, o que garante uma melhor atenção á saúde. Para tanto, é necessário que 

o profissional mostre-se aberto para o diálogo e para a escuta qualificada (MORAES; 

BERTOLOZZI; HINO, 2001). 



  

 

 

 

 

 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, realizada no município de Niterói – 

RJ, em quatro unidades de saúde com Programa Médico de Família, duas se localizam na 

região do centro de Niterói e as outras duas na região Oceânica. As unidades de saúde 

escolhidas foram Engenho do Mato I e Cafubá II (localizadas na região Oceânica); Palácio e 

Viradouro (localizadas na região do centro de Niterói). 

Segundo Figueiredo (2004) a abordagem qualitativa está direcionada a investigação 

dos significados das relações humanas, onde suas ações são influenciadas pelas emoções e/ou 

sentimentos aflorados diante situações vivenciadas no dia a dia. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa exploratória tem o objetivo de familiarizar o tema, 

tornando-o explícito e proporcionando aprimoramento de idéia. Já Triviños (1987), diz que 

tais estudos permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma 

realidade específica, buscando antecedentes e maior conhecimentos para planejar uma 

pesquisa descritiva em seguida.  

 
3.1 A COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de maio a julho de 2011. Como 

instrumentos de investigação foram empregados: o levantamento documental, a observação 

participante, a entrevista semi-estruturada com atores das equipes do Programa Médico de 

Família (PMF) de Niterói. 

A observação, primeira ferramenta utilizada na produção de dados, se configurou como 

uma aproximação inicial com o cotidiano do trabalho em saúde das equipes selecionadas. A 

identificação das unidades a serem observadas seguiu o critério: a equipe contar com 

processos de visita domiciliar contínua. 



  

O levantamento documental teve como objetivo mapear as propostas e projetos 

terapêuticos desenhados pelas equipes do PMF que contenham em seu corpo a visita 

domiciliar. A seleção tomou por base o cruzamento dos seguintes critérios: 1) Identificação da 

proposta de VD contida no prontuário; 2) Descrição mínima da visita. Esta primeira etapa nos 

auxiliou na investigação sobre as estratégias e as ferramentas empregadas no ato da visita.  

Mediante a observação de campo foram feitas anotações, registradas no diário 

provenientes das visitas domiciliares realizadas pelos integrantes das equipes de saúde. O 

principal objetivo da observação simples é, a partir de um roteiro semi-estruturado, mapear as 

formas de visita domiciliar empregada pelas equipes, a dinâmica do trabalho em equipe, a 

aplicabilidade das discussões sobre os achados e a direcionalidade da visita domiciliar e um 

panorama do perfil dos trabalhadores. Lourau (1993), afirma que através do diário, o escritor 

não apenas anota, mas expressa por meio da escrita as diversas dimensões que entram em 

contato com ele.  

A terceira ferramenta - entrevistas semi-estruturadas - teve como objetivo obter 

informações sobre condutas, aspectos relacionais, tecnologia empregada nas visitas, ou seja, 

complementar informações ou clarear aspectos observados nas visitas. As informações 

colhidas possibilitaram definir mais claramente o processo de trabalho nas visitas e a 

definição desta ação no campo da atenção básica. 

 

3.2 CUIDADOS ÉTICOS 

 

A participação dos profissionais da equipe de saúde foi efetuada mediante assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I), conforme Resolução n° 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde com o número 123/CEP/HUAP. O anonimato dos sujeitos foi 

garantido durante a realização de toda a pesquisa. 

Após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, foram realizadas 

entrevistas, com gravação em aparelho mp4, por ser um modo de reproduzir com precisão as 

respostas e registrá-las. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas a fim de não perder a 

exatidão de seu conteúdo. 

Os sujeitos da pesquisa foram nomeados de acordo com a realização da entrevista 

como: E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13. Não permitindo assim 

qualquer tipo de identificação dos sujeitos da pesquisa. 



  

Este estudo é um gancho do projeto de pesquisa que participo intitulado: “A Visita 

Domiciliar como dispositivo na organização da Estratégia Saúde da Família.” O qual já tem 

aprovação (ANEXO 1). 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Os sujeitos das pesquisas foram os profissionais de saúde integrantes das equipes, 

sendo estes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Os critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa foram: realizar periodicamente visitas 

domiciliares e aceitar participar voluntariamente da pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO  

 

As questões relativas aos módulos de PMF e aos profissionais envolvidos em seus 

processos teóricos e suas práticas constituíram um campo do conhecimento interdisciplinar, 

com múltiplos recortes e interfaces, estes, identificados durante a pesquisa. 

Ao realizar o diagnóstico situacional com mapeamento das unidades de saúde de 

família escolhidas para a realização do estudo, o que mais tarde, me proporcionaria a 

aproximação dos integrantes das equipes e da sua realidade de trabalho desenvolvidos nas 

visitas domiciliares, optei pela Análise de Conteúdo como método de análise dos dados, esta, 

foi a técnica de análise de dados mais apropriada ao tipo de investigação em questão. Pois, 

parte do pressuposto de que, por trás das falas aparentes, se esconde um sentido que pode se 

tornar evidente.  

Para Gauthier et al. (1998), a técnica de pesquisa depende da natureza do problema 

que instiga o investigador, ou do objeto que se deseja conhecer ou estudar. Diz que os 

melhores métodos são aqueles que mais ajudam na compreensão do fenômeno a ser estudado. 

O objetivo, no âmbito metodológico desta pesquisa, me concedeu a oportunidade de 

um aprendizado único sobre o processo de discussão e análise. 

Segundo Minayo (2007), a expressão mais comumente usada para representar o 

tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa é a Análise de Conteúdo. No entanto, o 

termo significa mais do que um procedimento técnico. 

Como método escolhido, de análise e interpretação dos dados, busquei entender os 

espaços vivenciados pelos profissionais das equipes de saúde durante a realização da VD, 



  

este, possibilitou identificar a partir da fala dos profissionais envolvidos nessas atividades, as 

facilidades e dificuldades envolvidas na realização contínua destas, com os usuários. 

Segundo Barbosa (2001), o observador e o observado, sujeito e objeto de 

conhecimento, se influenciam mutuamente. Portanto, a realidade é apreendida apenas por um 

sujeito ativo no processo de conhecer, tanto objetiva quanto subjetivamente, através de 

envolvimento, conceituação e ação; a verdade não é comprovada como uma abstração, mas 

através da interação sensível com o próprio fenômeno.  

Direcionei o foco para o profissional que vivencia suas ações durante a realização da 

VD, o que me trouxe a possibilidade de entender de que modo os sujeitos do estudo 

desenvolvem estas atividades mediante a realidade existente, fatores condicionantes que 

envolvem os processos de trabalho. A construção da minha discussão se iniciou a partir do 

processo de investigação com base no desenvolvimento do trabalho durante a realização da 

VD, através de suas falas, vivências e relações. 

Segundo Vasconcelos (2002), a aparência do fenômeno não explica seu movimento 

interno, sua complexidade, suas determinações e, por isso não expressa o real. Para o 

investigador, o objeto não é o mesmo após o processo de abstração. Saindo do objeto, 

isolando-o intelectivamente, o cientista vai reconstruindo processos, fatos, e ao olhar 

novamente para o objeto, na sua consciência, aquele não é mais o mesmo objeto. 

Bardin (2002), afirma que a Análise de Conteúdo como método não possui qualidades 

mágicas e raramente se retira mais do que nela se investe e algumas vezes menos, no final das 

contas nada há que substitua as idéias brilhantes. 

Nesta situação, a contextualização foi focalizada nas atividades desenvolvidas antes 

das saídas para a realização da VD, bem como a realização da VD propriamente dita junto aos 

usuários em seu domicílio.  

Segundo Deslandes (1997) as análises dos sujeitos sociais envolvidos nos 

serviços/programas sobre estas experiências não podem ser ignoradas, mas reconhecidas 

como portadoras de racionalidade e analisadas sob a luz das conexões histórico-sociais que 

conformam tais discursos. 

 

3.5 SOBRE NITERÓI 

 

Niterói é um município do estado do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE (2010) sua 

população é de aproximadamente 487.562 habitantes e sua área é de131,8 km². A Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) atualmente fez um levantamento sobre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro�


  

as 100 melhores cidades brasilerias para se viver. Do Estado do Rio de Janeiro, apenas duas 

cidades aparecem na lista: Macaé (57º) e Niterói (66º). O índice de Niterói foi impulsionado 

pela área de saúde. Niterói dispõe de uma rede de serviços de saúde ampla, sendo polo de 

saúde para os municipios em seu entorno. 

A rede de saúde de Niterói é composta por Unidades Básicas de Saúde, Unidades de 

Saúde da Família, Postos de Saúde, Centros de Saúde, Policlinicas, Hospitais e Centros de 

Reabilitação. No quadro abaixo a distribuição das unidades de saúde pelo municipio. 
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3.6 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ESF ENVOLVIDAS NA PESQUISA 

 

Unidade de Saúde da Família vinculada a Policlínica/CNES 

PMF Viradouro - CNES 12998 

PMF Palácio - CNES 2298813 

PMF Engenho do Mato - CNES 5985366 

PMF Cafubá - CNES - 2298775 

 



  

 

 

 

 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesse capítulo, para facilitar a compreensão dos resultados, os mesmos serão 

apresentados da seguinte maneira: os módulos do programa médico de família e as equipes de 

saúde – no qual apresentamos a definição dos cenários do estudo, sua localização e modo de 

organização dos serviços; identificação dos sujeitos da pesquisa. E as categorias empíricas: a 

potencialidade da visita domiciliar como um dispositivo de acolhimento; planejamento da 

visita domiciliar no programa médico de família; visita domiciliar como instrumento de (re) 

significar a prática dos profissionais. 

 
4.1 OS MÓDULOS DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE 

 

Para a realização da pesquisa foram selecionados quatro módulos do Programa 

Médico de Família (PMF), os módulos situam-se no município de Niterói,  estado do Rio de 

Janeiro. Duas unidades estão alocadas na região do Centro de Niterói: PMF Palácio e PMF 

Viradouro e as outras duas na região Oceânica: PMF Cafubá II e PMF do Engenho do Mato I.  

A implantação do Programa Médico de Família de Niterói surgiu em 1991, inspirado 

no programa desenvolvido em Cuba. Este foi implantado com algumas adaptações, 

considerando as necessidades de saúde de Niterói. 

Hubner; Franco (2007) apontam que as mudanças que ocorreram no programa quando 

implantado em Niterói em relação à sua versão original são de ordem organizacional, 

permanecendo a identidade quanto aos aspectos de funcionamento e principalmente na 

organização do processo de trabalho. 

O módulo do PMF Cafubá II conta com três equipes, cada uma composta por um 

médico (a) generalista e uma técnica de enfermagem, totalizando seis integrantes. O módulo 

PMF Engenho do Mato I conta com uma equipe no momento formada por uma médica 

generalista, uma enfermeira e quatro técnicas de enfermagem, totalizando seis integrantes. O 

PMF Palácio conta com sete integrantes sendo estes: dois médicos (as) generalistas, uma 



  

enfermeira, duas técnicas de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde (ACS). Já a 

unidade Viradouro conta com dois integrantes na equipe sendo uma médica generalista e uma 

técnica de enfermagem. 

Em relação a composição da equipe do PMF, módulos como o PMF Cafubá II e PMF 

Viradouro contam com uma equipe mínima, ou seja, uma equipe formada por um médico 

generalista e um técnico de enfermagem, seguindo os padrões do Programa Médico de 

Família. Já os módulo do PMF Engenho do Mato I e do PMF Palácio contam com uma equipe 

mais ampliada, ou seja, fazem parte da equipe: médico generalista, enfermeiro,técnico de 

enfermagem e agentes comunitário de saúde. Seria esse um caminho para a transição do PMF 

para a ESF no âmbito do município? 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Fizeram parte desse estudo 13 (treze) profissionais, sendo 3 (três) profissionais do 

PMF Cafubá II (23%); 6 (seis) profissionais do PMF Engenho do Mato I (46%); 3 (três) 

profissionais do PMF Palácio (23%) e 1 (um) profissional do PMF Viradouro (8%). 

Seguem abaixo, as representações gráficas dos sujeitos envolvidos na pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 1: Distribuição dos profissionais entrevistados em cada módulo do PMF. Niterói, 2011. 
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Ressalto que pelo fato de já ter realizado um trabalho anteriormente no PMF Engenho 

do Mato I e por conta disso ter criado um vínculo com os profissionais deste módulo, logo 

tornou-se um facilitador no desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O universo da amostra se constituiu de 1 (um) profissional do sexo masculino (8%) e 

12 (doze) profissionais do sexo feminino (92%). Desses profissionais 1 (um) é agente 

comunitário de saúde; 2 (duas) enfermeiras; 4 (quatro) médicas e 6 (seis) técnicas de 

enfermagem.  

A maioria dos sujeitos do estudo são do sexo feminino, o que reforça a idéia do 

cuidado ser basicamente uma prática feminina. Não é à toa que a prática de cuidar está 

histórica e culturalmente conectada ao feminino, pois, ao longo dos anos, essa atividade 

esteve atrelada à trajetória desenvolvida pela mulher nas sociedades ocidentais modernas 

(PINHEIRO, 2008). 
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Gráfico nº 3: Tempo de atuação nos módulo do Programa Médico de Família.  Niterói, 2011. 
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Gráfico nº 2: Sexo dos entrevistados da equipe dos módulos do PMF. Niterói, 2011. 



  

Em relação ao tempo de trabalho nos módulos de PMF, 3 (três) profissionais 

trabalham há menos de um ano (23%); 2 (dois) profissionais trabalham de um a dois anos 

(15%); 3 (três) profissionais trabalham de dois a cinco (23%); 1 (um) profissional trabalha de 

cinco a dez ano (8%); enquanto 4 (quatro) profissionais trabalham há mais de 10 anos (31%). 

Quanto ao tempo de atuação profissional, a maioria dos sujeitos envolvidos atua nesse 

dispositivo de atenção há mais de 4 anos, fator que contribui para a criação de vínculo entre o 

profissional de saúde e o usuário. 
 

4.3 A POTENCIALIDADE DA VISITA DOMICILIAR COMO UM DISPOSITIVO DE 

ACOLHIMENTO 

 

Nesta categoria, as ações desenvolvidas durante a visita domiciliar implicam na 

interação com a comunidade, com o intuito de construir práticas e estratégias mais eficazes 

diante das demandas e necessidades de saúde dos usuários, esta prática precisa ser 

desenvolvida de forma participativa e co-responsável. 

Segundo Campos (1997), o acolhimento tem se mostrado um princípio importante 

para a organização dos serviços, quando articulados a outras práticas que buscam o 

reconhecimento das necessidades de saúde da população da sua área de responsabilidade. A 

visita domiciliar como um dispositivo de acolhimento propicia à equipe um acompanhamento 

e posterior priorização de riscos e agravos, permitindo formação de vínculo com seus 

usuários, o que facilita o monitoramento e incentivo à autonomia destes. 

A Visita Domiciliar foi considerada um recurso para acolhimento dos usuários por 

100% dos entrevistados. 

Os sujeitos entrevistados atribuíam a Visita Domiciliar como um dispositivo do 

acolhimento na medida em que possibilitava entre outras, conhecer melhor os pacientes, suas 

famílias, sua casa, etc. O que favorecia segundo os mesmos o acolhimento. 

 
 “Uma mãe que traz o filho com asma entendo que por conta da VD já sabemos que essa asma 
pode ter sido por conta de uma parede mofada, de um tapete que há na casa e com isso nós já 
sabemos mais ou menos como acolher esse paciente.” (E3) 

 
 

“quando realiza uma VD, você conhece o real universo que ele convive todos os dias. Você 
identifica o acesso até chegar a sua casa, as dificuldades que enfrenta ou não. A partir daí 
você entende alguns ‘porquês’ de queixas que ele te traz e que estas queixas nem sempre são 
por conta de patologias, mas sim de falta de saúde... um problema social.” (E8)  

 
 



  

Na visita domiciliar percebe-se a necessidade de se conhecer a família, é indispensável 

criar vínculos para poder adentrar na casa do usuário, e este, parte do desejo e da permissão de 

seus integrantes em concordar e aceitar a presença desse profissional de saúde em sua 

residência, e se deixar envolver a participar de sua dinâmica e de seus problemas.  

Para Borges; D’Oliveira (2011) a visita domiciliar traz consigo uma característica 

muito forte, ou seja, ela é um espaço concedido pelo usuário em seu domicílio, diversamente 

do serviço de saúde, que é um espaço bem mais protegido para o profissional. Para o paciente 

e seus familiares em geral, a visita representa um cuidado diferenciado, simbolizando um 

compromisso da equipe. 
 

 
“o fato de nós irmos a casa do paciente/cliente faz com que eles se sintam importantes, eles 
percebem que nós nos preocupamos com a saúde deles pelo fato de irmos a casa deles.” (E6) 

 
 

“é o momento de você mostrar ao seu paciente que se preocupa com ele e deseja que ele se 
cuide corretamente. Assim o paciente se sente acolhido... Nossa! a médica se preocupa com 
meu tratamento.” (E9) 

  
 
 

Para outros, o momento da visita domiciliar deixava claro que esse momento/encontro 

de acolhimento fortalecia o vínculo entre eles. Esse vínculo se tornava sólido quando o 

profissional entendia que precisa se colocar no lugar do usuário, ter uma visão ampliada dos 

processos de saúde/doença para entender quais as suas necessidades e da sua família, 

atendendo-as na medida do possível. 

 Segundo MERHY (1994), criar vínculos implica em ter relações muito próximas e 

claras, é o sentimento de responsabilidade pela vida e morte do paciente, dentro de uma 

responsabilidade de intervenção nem burocratizada, nem impessoal. É a partir do vínculo que 

criamos que nos integramos com a comunidade e seu território, nos grupos, e dessa forma nos 

tornamos referência para o usuário. 

   
“quando nós realizamos a VD, nós capturamos melhor a família, nós nos tornamos mais 
íntimos, eles conseguem falar melhor... criamos um vínculo maior ao vermos as condições da 
família. Há um maior acolhimento entre o profissional e o paciente resultando no 
estreitamento da relação quando nós conseguimos ver melhor a situação”. (E4). 

  
 
 

“Eu acho que quando nós realizamos a VD, os pacientes se sentem mais a vontade e nós nos 
sentimos satisfeitas em ir a casa do paciente realizar as VDs e com isso eles se sentem mais 
acolhidos e criamos um vínculo com os usuários.” (E10) 



  

“a partir da VD nós temos uma visão geral de como vive a família, criamos um vínculo.” 
(E12) 

 
 

Dessa maneira, foi possível compreender que o acolhimento durante a realização das 

vistas domiciliares favoreceu a construção de uma relação de confiança e compromisso entre 

usuários e os profissionais, contribuindo para a legitimação das ações em prol da saúde do 

usuário. 

 
 
4.4  PLANEJAMENTO DA VISITA DOMICILIAR NO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA 
 
 

Segundo Hubner; Franco (2007) o Programa Médico de Família (PMF) de Niterói 

vivencia desde 1992, uma concepção de modelo centrado na Estratégia Saúde da Família, 

através de uma metodologia própria, que se diferencia em alguns pontos da proposta do 

Ministério da Saúde. Estes se referem ao processo de trabalho que envolve a equipe de base e 

uma equipe de supervisores técnicos; as práticas assistenciais centradas na concepção da 

produção social de saúde, referenciada no campo teórico da vigilância à saúde; e a produção 

de novos sujeitos, profissional de saúde e população, com base em práticas de educação 

permanente, realizadas no próprio ambiente de trabalho e orientadas para práxis, associada a 

processos de subjetivação formados a partir do contato direto no ambiente social da população 

adscrita às equipes. 

De acordo com Abrahão; Lagrange (2007), O foco da atenção é a família, considerada 

em seu contexto biológico, emocional, social, cultural político, econômico exige da equipe de 

saúde um olhar ampliado do processo saúde-doença. Essa nova concepção do cuidar remete 

mudanças no exercício da prática profissional, ou seja, o profissional deve compreender que 

esse cuidado deve ser prestado junto às famílias de forma integral e articulada.  

Portanto, como esta modalidade de atenção coloca em foco a família, a visita 

domiciliar é ação estruturante do cuidado. Segundo a proposta do Ministério da Saúde, as 

visitas domiciliares, devem ser realizadas com programação semanal, priorizando situações e 

grupos de risco e atendendo as solicitações dos usuários (BRASIL, 1997). 

Nos módulos do PMF depois do primeiro contato com a população e suas condições 

de vida e de saúde, as equipes passam a organizar o atendimento aos moradores do setor sob 

sua responsabilidade, que consiste na realização de visitas domiciliares regulares, destinadas à 

busca ativa de pacientes, a identificação de situações de risco para a saúde e ao contato da 



  

equipe com famílias e atendimento ambulatorial, em uma instalação modular localizada na 

própria comunidade (demanda espontânea ou situações captadas). 

Durante as entrevistas, o cadastramento de famílias e novos moradores; 

recadastramento; a busca ativa de novos casos e agravos a saúde; gerenciamento a partir dos 

prontuários; pedidos de vizinhos, familiares ou pedidos dos próprios usuários, se tornam um 

meio para identificar os casos que serão visitados pela equipe. 
 

 

“É um vizinho que trouxe o recadinho, com isso nós já conhecemos o paciente que tem 
necessidade de fazermos essa busca de realizar uma VD.” (E4) 
 
 
“Um paciente que não liga para a saúde dele, hipertenso, diabético. Então vamos a casa dele 
pra chamar, buscar, saber o que está acontecendo.”(E6) 
 
 
“Os casos são decididos pela gerência, principalmente para buscar os pacientes que 
abandonaram o tratamento ou não vêm às visitas agendadas.” (E9) 
 
 
“partir dos problemas que eles me trazem, também vou através da gravidade, através da 
gerência que nós fazemos de doenças crônicas, de gestantes, de crianças, de problemas 
sociais.” (E12) 
 
“O cadastro, por exemplo, é uma questão exclusiva que só é feito na VD. Cadastrar famílias 
ou membros novos que vem. É uma demanda importante, pois só vai começar a ser atendido 
depois desse cadastro, então temos que agilizar, principalmente se for situação com criança 
ou gestante.” (E13) 
 
 
 

A Visita Domiciliar deveria se constituir no eixo principal do trabalho, porém, 

algumas dificuldades para a sua execução foram apontadas. Dentre as dificuldades destaca-se 

a questão de infraestrutura, recursos insuficientes para a locomoção das equipes, os conflitos 

territoriais, falta de tempo para realizar as visita face a demanda espontânea na unidade, entre 

outras.  

Existem muitas situações que dificultam a realização da visita domiciliar. São fatores 

que estão presentes no dia-a-dia da sociedade onde vivemos e que prejudicam a realização e 

execução da mesma. Os fatores sociais, econômicos e políticos ficam evidenciados nas falas 

dos profissionais. 

 
“falta tempo, é muita coisa para fazer dentro da unidade. Fica difícil de sair” (E2) 
 
 
“há poucos funcionários, material e apoio para realizar as visitas.” (E6) 
 
  



  

“entendo que deveríamos fazer VD a todos os moradores da nossa área pelo menos uma vez 
por ano. Mas, alguns fatores impossibilitam como, por exemplo: em nossa área tem muito 
trabalhador e quando chegamos à casa só encontramos a emprega e isso acaba dificultando o 
nosso trabalho. E em nosso setor isso ocorre muito.” (E9) 

 
 
  “o acesso hoje está muito complicado...choveu muito nessa semana.” (E11) 

 
 

“hoje o campo não está seguro...há uma verdadeira ‘guerra’ dentro da comunidade.” (E13) 
 
 
 

 Vivenciamos hoje nos serviços de saúde um grande paradoxo. Por um lado podemos 

identificar políticas de saúde que visam incentivar a criação e a expansão de um modo de 

produzir saúde, mais próximo da família e com oferta de atenção integral, por outro, a 

dinâmica do mercado, impõe o sucateamento desta mesma política, com ausência de 

profissionais, insuficiência de recursos que acarretam em dificuldades para o desenvolvimento 

do trabalho. 

 

4.5 VISITA DOMICILIAR COMO INSTRUMENTO DE (RE) SIGNIFICAR A PRÁTICA DOS 

PROFISSIONAIS 
 
 
 A Estratégia Saúde da Família tem como premissa mudar o foco da atenção à saúde 

centrado na doença para uma atenção voltada para promoção da saúde e prevenção de 

doenças por meio de uma equipe multiprofissional. Para atingir esse objetivo, tem na prática 

de trabalho da visita domiciliar um dos instrumentos fundamentais para a compreensão dos 

condicionantes que afetam a vida dos usuários (FRANÇA, PESSOTO; GOMES, 2006). 

 Muitos são os motivos que levam as equipes de saúde ao campo para a realização das 

visitas e esta é utilizada como um instrumento para o cuidado aos usuários. 

 Apesar da Atenção Básica preconizar a integralidade da atenção e a 

interdisciplinaridade das ações e adoção de práticas inovadoras de cuidado, constatou-se que 

os profissionais de  saúde do PMF fazem distinção entre os tipos de visita realizadas por cada 

categoria profissional, o que reforça a fragmentação do trabalho e consequentemente do 

cuidado. Tal fato pode ser constatado no quadro abaixo. 

 

 

 

 



  

Quadro 1: Atividades referidas na Visita Domiciliar para cada categoria profissional 

 

ACS 

 

Enfermeiro 

 

Médico 

Técnico de 

Enfermagem 

- Fazer uma busca de 

vacinas; 

- Realização das 

estatísticas;  

- Realização de 

campanhas; 

- Ações em saúde; 

- Visita a diabéticos e 

hipertensos; 

- Ações de 

cadastramento; 

- Agendamento de 

consultas e exames; 

- Busca ativa; 

- Educação em 

saúde. 

- Cuidar de ferimento 

mais complexo; 

- Avaliar a 

necessidade da 

presença do médico. 

-Realização de 

curativos; 

-Acompanhamento 

de pacientes que 

permaneceram 

internados por muito 

tempo; 

- Educação em 

saúde. 

 

- Avaliação do estado 

de saúde; 

- Assistir os casos 

com maior 

complexidade; 

- Visita a pacientes 

acamados; 

- Busca de pacientes 

que abandonaram 

tratamento; 

- Promoção e 

educação em saúde. 

 

 

 

- Aferir pressão; 

- Orientação quanto 

ao cuidado com 

úlceras; 

- Administrar 

medicação; 

- Realização de 

curativos; 

- Busca ativa. 

 

 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os profissionais envolvidos na pesquisa eram, em sua maioria, mulheres, reforçando o 

fato do cuidado ser uma prática geralmente relacionada ao gênero feminino.  

A assistência domiciliar faz parte mais uma vez das discussões sobre os modos de 

proporcionar atendimento à população. Recentemente, o Ministério da Saúde em outubro de 

2011 lançou a portaria 2527/11 da Atenção Domiciliar definindo a VD na atenção básica 

como uma modalidade de cuidado no domicílio. (BRASIL, 2011). 

A VD não é uma novidade na assistência em saúde, é uma estratégia que vem sendo 

utilizada em vários momentos da história das práticas sanitárias. O desafio que se coloca na 

atualidade é, justamente, fazer com que essa estratégia seja realizada de maneira crítica, 

dentro de objetivos e limites bem definidos pela equipe de saúde, sob pena de se transformar 

em um instrumento de controle das populações-alvo dessa assistência. 

Também devemos estar atentos para a riqueza da VD e suas potencialidades, como 

prática inovadora, serem perdidas pela pressão que se coloca nos ACS e demais membros da 

equipe de saúde pelo levantamento de dados sanitários para alimentar os sistemas de 

informação. Essa é uma tarefa fundamental para o planejamento das ações de saúde que, no 

entanto, não pode ser realizada de maneira burocrática. 

 Com esse estudo foi possível conhecer as acepções que os profissionais do Programa 

Médico de Família conferem a Visita Domiciliar como uma possibilidade de acolhimento no 

cotidiano das práticas. 

A VD possibilita a construção de vínculos entre usuários, familiares e profissionais, fato 

este que potencializa a VD como um dispositivo para o acolhimento em saúde. 

A assistência domiciliar é uma modalidade assistencial que se coloca cada vez mais 

presente na nossa realidade. A VD potencializa e expande o alcance do cuidado, permitindo 

uma maior integração entre as ações que acontecem no domicílio e as que ocorrem no interior 

dos serviços de saúde. É uma estratégia fundamental para a construção de um sistema de 

saúde realmente único, integral e equânime. 
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7 APÊNDICE E ANEXOS 



  

APÊNDICE 1 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
I IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

Entrevista nº: ___________________ Data: ____________________ 

Categoria Profissional: _________________________________________ 

Há quanto tempo trabalho no módulo do PMF? ______________________ 

Sexo: ( ) F  ( ) M 

 
 
II VISITA DOMICILIAR, ACOLHIMENTO E PRÁTICAS COTIDIANAS 
 
 
1) Você considera a Visita Domiciliar um recurso para o acolhimento? Por que? 
 
 
2) Como a Visita Domiciliar pode propiciar um melhor acolhimento aos seus usuários? 
 
 
3)  Como serão decididos os casos que serão visitados? 
 
 
4) Que tipo de visita é feito pelo? 
 
a) Agente Comunitário de Saúde 
b) Enfermeiro 
c) Médico 
d) Técnico de Enfermagem 
 
 
5)Fale sobre uma experiência ou situação durante uma VD que retrate o acolhimento. 
 



  

ANEXO 1 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Dados de identificação 
Título do Projeto: 
Pesquisadores responsáveis: Professoras Ândrea Cardoso de Souza e Dalvani Marques e 
Acadêmica Sheila de Almeida Souza Santos 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 
 
 
O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: A VISITA 
DOMICILIAR COMO PRÁTICA DE ACOLHIMENTO NO PROGRAMA MÉDICO DE 
FAMÍLIA/NITERÓI, de responsabilidade da pesquisadora: Ândrea Cardoso de Souza. O 
objetivo geral dessa pesquisa é conhecer as acepções que os profissionais do Programa 
Médico de Família conferem a Visita Domiciliar como uma possibilidade de acolhimento. Os 
Objetivos específicos são: descrever como os integrantes de uma equipe de médico de família 
realizam a prática do acolhimento durante a VD e identificar as potencialidades da VD como 
um dispositivo para o acolhimento. A pesquisa será realizada através do levantamento 
documental, da observação participante, entrevista semi-estruturada com atores das equipes 
do Médico de Família. A presente pesquisa não constitui risco ou agravo à integralidade física 
do entrevistado, mas quaisquer desconfortos provenientes das questões formuladas poderão 
ser esclarecidos durante a entrevista. Quanto aos benefícios, o estudo promoverá a 
identificação e disseminação das estratégias clínicas e de educação em saúde utilizadas na 
visita domiciliária realizadas pelos membros da equipe do Médico de Família. Possibilitará 
também a reflexão sobre este assunto e a abertura para a construção de novos estudos na área. 
Por se tratar de uma pesquisa voluntária, o entrevistado (a) terá o direito de esclarecer 
qualquer tipo de dúvida, a qualquer momento, sendo respeitado também o direito de não 
querer participar ou de interromper a sua participação. Toda a informação registrada será 
confidencial e anônima e este material será inutilizado após a análise dos dados.  Os 
resultados desta pesquisa poderão ser apresentados ou publicados em eventos e revistas 
científicas, resguardando o anonimato dos participantes. 
 
 
Autorização 
 
Eu,___________________________________________________________________ 
 
R.G. no ____________________________declaro ter sido informado (a) e concordo em  
 
participar, como voluntário (a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
                   
Rio de Janeiro, _____de____________________de  2011. 

 
 

______________________________               _______________________________ 
                   Voluntário      Sheila de Almeida Souza Santos 
      Entrevistador. RG nº 0839755600 
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