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Resumen 
Esta comunicación tiene como objetivo describir la práctica de visitas domiciliarias 
como estrategia para promover la educación para la salud por los profesores de un 
curso de enfermería. La actividad académica involucrada estudiantes de graduación 
del cuarto año de Enfermería que asistieron a la disciplina de la salud pública, en una 
universidad pública en Brasil. Los académicos, bajo la supervisión de profesores, 
visitaron 114 familias que viven en una comunidad económicamente desfavorecida, 
con el fin de promover y satisfacer las necesidades de la salud. Profesores de 
Enfermería encontraron que las visitas domiciliarias como estrategia de enseñanza han 
permitido a los estudiantes a desarrollar habilidades para la práctica de promoción de 
la salud. 
 
Resumo 
A presente comunicação objetiva relatar a experiência da prática de visita domiciliar 
como estratégia no ensino de promoção da saúde, por docentes de um curso de 
Enfermagem. A atividade acadêmica envolveu graduandos do quarto ano de 
Enfermagem que cursavam a disciplina de saúde coletiva, em uma Universidade 
pública do Brasil. Os acadêmicos sob supervisão docente, visitaram 114 famílias 
residentes em uma comunidade econômicamente carente, com o propósito de 
promover e satisfacer necessidades de saúde. Docentes de Enfermagem identificaram 
que a visita domicilar enquanto estratégia de ensino proporcionou aos estudantes 
desenvolver habilidades para a prática de promover saúde. 
 
Introducción 
A visita domiciliar (VD) é estratégia de trabalho valorizada pelo sistema público de 
saúde brasileiro, junto a programas e ações que envolvem a promoção da saúde (PS). 
Enquanto área de atuação a VD constitui uma das atividades próprias da enfermagem. 
Reconhecendo a VD como estratégia para a PS  e a importância do enfermeiro no uso 
dessa ferramenta de trabalho, docentes de um curso de graduação em Enfermagem, 
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identificaram a necessidade de intensificar práticas de ensino pautadas na dinâmica da 
VD.  
A presente comunicação objetiva relatar a experiência da prática de VD como 
estratégia no ensino de PS, por docentes de um curso de Enfermagem. 
 
Marco teórico 
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída no Brasil pelo 
Ministério da Saúde em 2006, e revisada em 2014. Esta política recomenda que as 
intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando como objeto os problemas e as 
necessidades de saúde da população em um espaço para além dos muros das unidades 
e do sistema público de saúde, incidindo sobre as condições de vida e favorecendo a 
ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das coletividades, no 
território onde vivem e trabalham (Ministério da Saúde do Brasil, 2014). Como a PNPS 
prevê o desenvolvimento de práticas extramuros, entende-se a VD como uma 
estratégia importante para promover saúde.  
A VD é atividade reconhecida pelo sistema público de saúde brasileiro, sendo 
ferramenta junto aos programas que envolvem a atenção primária à saúde. Subsidia a 
edificação de projetos de intervenção, e desencadeia a construção de vínculos. 
Possibilita avaliar as condições socioambientais e habitacionais em que vive o 
indivíduo e sua família, bem como realizar a busca ativa, planejar e executar as 
medidas assistenciais adequadas com foco na  PS (Guia, Cosvoski, Izumi & Azevedo, 
2009).  
A PS demanda de todos os conhecimentos do saber médico e da apropriação dos 
saberes da saúde pública, que inclui diversos campos de conhecimento e condições de 
vida,  tais como educação e justiça social, que fundamentam conceitos como qualidade 
de vida desenvolvimento e cidadania (Santos, 2010).  
A VD constitui uma das atividades desenvolvidas pela Enfermagem. A Enfermagem se 
concretiza pela arte do cuidar em saúde, pois percebe o ser humano em sua 
integralidade, considerando seus sentimentos, sua cultura, e o meio no qual o 
indivíduo e sua família estão inseridos (Melo & Schlindwein, 2012).  
Desde 2001 a formação do enfermeiro no Brasil é norteada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem (DCN/ENF), segundo um perfil 
profissional pautado em princípios éticos, atuante nos problemas e situações de 
saúde-doença mais prevalentes na epidemiologia nacional, com senso de 
responsabilidade social e de promotor da saúde integral do ser humano. Todavia, 
estudos científicos de enfoque nacional, envolvendo Enfermagem e VD com a 
finalidade de promover saúde, tem revelado um distanciamento da prática profissional 
em relação aos aspectos recomendados pela PNPS, verificando-se ainda uma prática 
que não leva em consideração o contexto social no qual o usuário e sua família estão 
inseridos (Salgueiro, Crispim, Santos, & Santos, 2013).  
Acredita-se que cabe a academia conduzir a proposta das DCN/ENF no projeto político 
pedagógico (PPP) dos cursos de Enfermagem. No entanto, considera-se isso um 
desafio, pois exige comprometimento e responsabilidade para que de forma criativa e 
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abrangente se estabeleçam ações pedagógicas de acordo com as diferentes realidades 
em que ocorre a formação.  
Contudo, mudança de paradigmas, é atualmente consenso em todos os fóruns de 
ensino em saúde no Brasil.  Esses movimentos de mudança objetivam a formação de 
profissionais que respondam às demandas sociais, isto é, humanistas e técnicos 
competentes, dotados de conhecimentos, habilidades psicomotoras, atitudes, 
comportamentos éticos e compromisso social (Nildo, 2014). 
 
Metodología 
A prática de VD como estratégia no ensino de PS aconteceu junto a uma comunidade 
econômicamente carente, com população estimada em 2720 habitantes, o que 
corresponde a 680 famílias. As famílias dessa comunidade estão cadastradas em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) por área de abrangência, sendo cada área denominada 
microárea. A área está dividida em quatro microáreas, e cada microárea tem um 
agente de saúde responsável.     
Desenvolveram o trabalho junto a essas famílias quatro estudantes do 4º ano de 
Enfermagem, sob supervisão docente. Cada estudante ficou responsável por uma 
microárea para o acompanhamento das famílias. A atividade aconteceu durante 25 
dias, nos meses de setembro a novembro, e contou com o apoio da enfermeira 
coordenadora da UBS.   
Previamente a realização das práticas de VD às famílias, foi realizado uma reunião 
entre as docentes supervisoras e o grupo de alunos, o que envolveu a organização da 
estratégia de ensino quanto a: - As famílias foram selecionadas conforme grau de risco, 
sendo classificadas de acordo com as condições socioeconômica, demográfica e de 
saúde; - Foram revistos os elementos que os profissionais de saúde precisam observar 
ao realizar a VD, dentre eles, entender o processo de adaptação da família ao 
profissional, respeitar o tempo da família ou do indivíduo para a construção do vínculo, 
portar-se com ética, tratando o visitado com respeito, humanidade e dignidade; - Foi 
determinado os objetivos  das atividades da VD, sendo eles, motivação dos indivíduos 
para a percepção sobre o seu modo de vida, incentivo e orientações aos visitados para 
construção de associações e lideranças de bairro, senbilização dos indivíduos quanto a 
identificação e autonomia na satisfação de suas necessidades de saúde; - Orientado os 
acadêmicos sobre a realização de registros diários, em diários de campo,  sobre as 
atividades realizadas nas VD.   
 
Resultados 
Os estudantes visitaram 114 famílias. Em cada VD realizada os estudantes atualizaram 
dados do cadastramento das famílias junto a UBS, quanto a número de filhos, 
escolaridade, ocorrência de doenças e condições de moradia. É na família que se 
produzem cuidados à saúde que poderão contribuir para a adesão ao tratamento e 
possibilitar a inclusão do usuário nos seus cuidados. Para tal, são necessárias 
interações afetivas e de responsabilidade entre seus membros, as quais devem ser 
estimuladas pelos profissionais de saúde, considerando-se o vínculo que esses mantêm 
com a comunidade (Zabala, 2010).  
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As situações de risco mais prevalentes compreenderam baixas condições de 
saneamento básico, casos de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus 
(DM). No decorrer das visitas os acadêmicos realizaram educação em saúde em 
conformidade com as especificidades de cada caso, sendo que versaram sobre: - 
Cuidados com HAS e DM; - Higiene do corpo e dos alimentos; - Estratégias para 
fortalecimento e emancipação da comunidade.  
A atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central da VD.  A VD deve permitir 
ao visitador reconhecer a cada rua e domicílio visitado, as necessidades reais e as 
possíveis soluções para a comunidade (Lopes, 2009).   
As 114 famílias visitadas compreenderam uma média de 423 pessoas. Diante da 
realização das VD, predominaram as seguintes impressões descritas pelos acadêmicos 
nos seus diários de campo: - Desinteresse da população da população visitada pelos 
membros de sua comunidade; - Desconhecimento e falta de percepção dos membros 
das famílias quanto as suas necessidades de saúde; - Não reconhecimento dos 
indivíduos sobre o fato de que DM e HAS são condições crônicas passíveis de controle. 
No diário de campo os acadêmicos de Enfermagem também registraram suas 
impressões sobre as atividades realizadas, o que transpareceu o reconhecimento dos 
estudantes  quanto a: - Relevância dos profissionais de Enfermagem para promover 
saúde; - O entendimento sobre o significado da palavra vínculo; - A percepção de que o 
sistema de saúde deve  articular-se com a sociedade para seu bom funcionamento; - A 
compreensão de que o  saber teórico associado ao dia-a-dia de prática proporciona 
habilidades para tomada de decisões, comunicação e liderança;  - O aprendizado 
efetivo dos académicos sobre a VD como estratégia para PS.  
A prática aplicada por docentes junto aos acadêmicos de Enfermagem permitiu a 
articulação entre teoria e prática ultrapassando os muros da academia, permitindo na 
formação maior aproximação do mundo do ensino com o mundo do trabalho. Para 
Cunha (2014) a questão pedagógico-curricular é muito mais profunda que o mero 
rearranjo do conhecimento disciplinar, sendo importante ligar o pedagógico e o 
epistemológico à estrutura de poder da sociedade.  
 
Conclusiones 
Acadêmicos de Enfermagem reconheceram a VD enquanto estratégia de PS. Docentes 
de enfermagem evidenciaram a importância da VD como estratégia de ensino de 
Enfermagem na perspectiva da PS.  
Recomenda-se que práticas de ensino na academia de Enfermagem envolvendo a 
dinâmica de VD sejam intensificadas. 
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