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 Resumo: 
 
Introdução: No Brasil, a meta de visitas domiciliares a serem realizadas pela Unidade de 
Atenção Básica de Saúde, recomendada pela Portaria Nº 2.488, é de no mínimo uma visita 
por mês. Objetivo: Analisar a frequência das visitas domiciliares realizadas pela Unidade 
de Atenção Básica da Saúde da Família do setor Jardim Guanabara I, em Goiânia, de 
janeiro de 2009 a dezembro de 2011. Material e Métodos: Através de uma pesquisa 
quantitativa do tipo ecológico, foram utilizados prontuários de atendimento, Fichas A das 
quatro equipes de saúde da família, além dos relatórios consolidados. Resultados e 
Discussão: 1.798  famílias foram objeto de análise dos prontuários de atendimento e 
fichas A, constatando a realização de 173 visitas por médicos, enfermeiras e auxiliares de 
enfermagem. O número de visitas feitas pelos agentes comunitários de saúde registradas 
nos consolidados mensais foi de 42.624 no período analisado. Conclusão: A frequência 
das visitas domiciliares cresceu, porém não atingiu a quantidade mínima exigida. Há falhas 
de registros nos prontuários das visitas realizadas e perda de arquivos. 

 
Introdução: 
 
No Brasil, a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) tornou universal o 
acesso gratuito à saúde. A Estratégia da Saúde da Família (ESF), uma 
proposta do SUS, torna o serviço de saúde mais acessível à população. Ela é 
desenvolvida por profissionais da saúde e por agentes comunitários de saúde 
(ACS) que residem na área em que atuam e são treinados por meio de um 
curso de qualificação básica. Dessa forma, estratégias e programas de 
promoção da saúde e prevenção de doenças, recomendadas desde 1986 pela 
Carta de Ottawa, são mais facilmente implementadas. 
A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, estabelecida pelo Ministério da 
Saúde do Brasil, institui no mínimo 1 visita domiciliar mensal (VD) por família 
para sucesso da estratégia. Inserção sociocultural e critérios de risco e 
vulnerabilidade devem ser considerados. Este trabalho visa analisar as visitas 
feitas pela Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) do 
Jardim Guanabara I, localizada no município de Goiânia-GO/Brasil. 
 
Objetivo:  
 
O objetivo geral é analisar a conformidade das visitas domiciliares realizadas 
pelas equipes de uma Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família 
(UABSF), no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, com a 
periodicidade mínima preconizada pelas diretrizes da ESF. São objetivos 
específicos: a) conhecer os motivos de cada visita. b) identificar quais 
profissionais de saúde as realizaram.  
 
Materiais e métodos: 
 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo ecológico. Foram utilizadas 
anotações manuscritas das seguintes fontes secundárias: prontuários de 
atendimento, fichas A (cadastramento) das equipes de saúde da unidade e 
relatórios consolidados. Para a análise das visitas realizadas por médicos, 
enfermeiras e auxiliares de enfermagem (AE) utilizou-se uma amostra de 
1.798 famílias, dentre 2.536 cadastradas na UABSF. As informações sobre 
visitas realizadas por ACS foram obtidas dos relatórios consolidados das 
equipes de saúde da família, com referência em todas famílias cadastradas na 
unidade. 
 
Resultados e Discussões: 
 
Na amostra de 1.798 famílias (70,90% das cadastradas) foram objeto de 
análise os prontuários de atendimento e fichas A, constatando a realização de 
173 visitas por médicos, enfermeiras e AE no período em estudo. 
O número de visitas feitas pelos ACS, registradas nos consolidados mensais, 

foi de 42.624 no período analisado. Esse número equivale ao total de visitas 
realizadas pela UABSF, uma vez que os ACS participam de todas elas. 
 
                   Gráfico 1- Média de visitas domiciliares por mês às famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gráfico 2- Principais motivos geradores das visitas domiciliares. 
 Visitas por médicos, enfermeiras e AE:            Visitas por ACS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No período estudado, os ACS destacam-se por participarem sempre nas 
visitas realizadas pela unidade. Os prontuários analisados indicaram que, no 
mesmo período, os médicos contribuíram com um total de 63 visitas 
realizadas, sendo 21 delas acompanhadas por enfermeira e 3 por AE. As 
enfermeiras participaram de 93 visitas, sendo que em 2 houve participação de 
AE. Em 38 visitas não houve o registro do profissional envolvido. 
 
Conclusão: 
 
Apesar do aumento nesse período, a frequência das visitas continua baixa, 
indicando a necessidade de ampliação do número de famílias atendidas, uma 
vez que a visita domiciliar não tem caráter meramente assistencial, mas 
reveste-se do papel privilegiado de ser um momento de conhecimento da 
situação de saúde da família, no geral, e de cada um de seus integrantes, no 
particular. Há falhas de registros nos prontuários das visitas realizadas e perda 
de arquivos, devido à utilização exclusiva de arquivamento manual. A partir 
dessa exposição, espera-se reorientar a prática e adotar a sistematização e o 
registro acurado das visitas domiciliares. 
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Résumé: 
 
Introduction: Au Brésil, l'objectif quantitatif de visites domiciliaires à effectuer au chapitre 
des Soins primaires de santé - conformément à l'Ordonnance No 2.488- est d'au moins une 
visite par mois. Objectif: Analyser la fréquence des visites domiciliaires réalisées par 
l'Unité de soins primaires de la famille du secteur Jardim Guanabara I, à Goiânia, pour la 
période de janvier 2009 à décembre 2011. Données et méthodes: Au moyen d'une 
enquête quantitative de type  écologique, on a eu recours aux dossiers patients des unités 
et aux Fiches A des quatre équipes de santé de la famille, en plus des rapports consolidés. 
Résultats et discussions: 1798 familles firent l'objet de l'analyse des dossiers patients de 
l'unité et des Fiches A.  On a constaté qu'il y avait eu 173 visites effectuées par des 
médecins, des infirmières et des auxiliaires d'infirmerie. Le nombre de visites effectuées 
par des agents communautaires de santé, et enregistrées dans les rapports mensuels 
consolidés, furent de 42624 au cours de la même période. Conclusion: La fréquence des 
visites domiciliaires s'est accrue, mais qu'elle n'a pas atteint la quantité minimale exigée. 
De plus, on a noté des erreurs d'enregistrement des visites dans les dossiers patients et 
des pertes de dossiers. 

 


