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VISITA DOMICILIAR  

• Realizada pela ACS   

• Ficha de visita domiciliar  

ATENÇÃO DOMICILIAR

• Realizada por todos os 
outros integrantes da eESF e 
do NASF, com nível médio e 
superior.

• Ficha de atendimento 
domiciliar



VISITA DOMICILIAR

“Acompanhar, por meio de visita DOMICILIAR, 

todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade.” 

PNAB



VISITA DOMICILIAR

• Cadastramento inicial e contínuo: mapeamento e planejamento.

• Acompanhamento: para todos e para grupos prioritários.

• Visita administrativa: referência e demais agendamentos.

• Vigilância: busca ativa, zoonose, prevenção.

• Educação: em grupos ou em escolas, creches, associações.

• Assistência (todo contato humano é terapêutico): 

Orientações 

Programa de Acamados 

Comunidades rurais









Programa de Acamados:

• Identificação

• Registro

• Planejamento: definição de recursos e periodicidade.

• Acompanhamento



Comunidades rurais

• Especificidades da comunidade

• Características de produção

• Isolamento – exemplo: glebas

• Grandes distâncias: bicicleta, jegue, barco...

• Criatividade: o que fazer nas épocas de muito trabalho na 
comunidade?



Atribuições do Agente comunitário de Saúde

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;

II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados;

III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 
sua responsabilidade;

VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à UBS;



Atribuições do Agente comunitário de Saúde

VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, 
leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das 
situações de risco; 

VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando 
à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa 
Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e 
enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de 
acordo com o planejamento da equipe.

É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde 
que vinculadas às atribuições acima.



Benefícios das Visitas Domiciliares realizadas pela ACS:

• Visitas semanais para nascidos com baixo peso aumentam a interação 
mãe-bebê.

• Redução da mortalidade infantil. 

• Melhora de sintomas depressivos.

• Melhores taxas de cura de tuberculose.



Atenção Domiciliar 

Modelo de atenção à saúde predominante no Brasil: é centrado no hospital e no
saber médico, é fragmentado, é biologicista e mecanicista - ineficiente, alto custo
gerado pela incorporação de tecnologias com uma contrapartida decrescente de
resultados.



Atenção Domiciliar 

A ineficácia diz respeito à incapacidade de enfrentar problemas de saúde gerados
no processo de urbanização desenfreada e complexificação das sociedades, tais
como as doenças crônico-degenerativas, psicossomáticas, neoplasias, violência,
entre outras.

Silva Jr., 2006



Atenção Domiciliar 

Envelhecimento da população: + doenças crônico-degenerativas, + pessoas
necessitam de cuidados continuados e intensivos. Modelo biologicista -
medicalização da vida e do sofrimento. Hospitalizações desnecessárias.

Nogueira, 2003



A Atenção Domiciliar surge como alternativa ao cuidado hospitalar, provocando a 
possibilidade de retomar o domicílio como espaço para produção de cuidado e 

despontando como um “dispositivo para a produção de desinstitucionalização do 
cuidado e novos arranjos tecnológicos do trabalho em saúde” e trazendo grande 

potencial de inovação (Mehry; Feuerwerker, 2008). 



“Desospitalização”:  um dos eixos centrais da Atenção Domiciliar

• Proporciona celeridade no processo 
de alta hospitalar, com cuidado 
continuado no domicílio; 

• Minimiza intercorrências clínicas, a 
partir da manutenção de cuidado 
sistemático das equipes de atenção 
domiciliar; 

• Diminui os riscos de infecções 
hospitalares por longo tempo de 
permanência de pacientes no 
ambiente hospitalar, em especial, os 
idosos; 

• Oferece suporte emocional 
necessário para pacientes em 
estado grave ou terminal e 
familiares; 

• Institui o papel do cuidador, que 
pode ser um parente, um vizinho, 
ou qualquer pessoa com vínculo 
emocional com o paciente e que se 
responsabilize pelo cuidado junto 
aos profissionais de saúde; 

• Propõe autonomia para o paciente 
no cuidado fora do hospital.



Portaria nº 2.527, de outubro de 2011

A Atenção Domiciliar (AD) constitui-se como uma “modalidade de
atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes,
caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde,
prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às
Redes de Atenção à Saúde” (BRASIL, 2011).



PORTARIA Nº 2.527, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 

Art. 1º Esta Portaria redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecendo as normas para cadastro dos Serviços 
de Atenção Domiciliar (SAD), a habilitação dos estabelecimentos de saúde no 
qual estarão alocados e os valores do incentivo para o seu funcionamento. 

Art. 2º Para efeitos desta Portaria considera-se: I -Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou complementar à internação 
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento 
e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP);
II - Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou 
complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de 
promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação 
prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e 
integrada às redes de atenção à saúde; e

III - Cuidador : pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o 
usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.



PORTARIA Nº 2.527, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 

Art. 3º A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do 
processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na 
atenção básica, ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da 
demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de 
permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a 
desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários.

Art. 4º A Atenção Domiciliar é um dos componentes da Rede de 
Atenção às Urgências e deverá ser estruturada de forma articulada e 
integrada aos outros componentes e à Rede de Atenção à Saúde, a 
partir dos Planos de Ação, conforme estabelecido na Portaria Nº 
1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011. 



Modalidades:
AD 1: usuários com problemas de saúde + dificuldade ou impossibilidade física de
locomoção até uma UBS, com menor frequência de cuidado, menor necessidade de
recursos de saúde, dentro da capacidade de atendimento das UBS; e não se
enquadrem nos critérios para AD2 e AD3.

AD 2: usuários com problemas de saúde + dificuldade ou impossibilidade física de
locomoção até uma UBS, com maior frequência de cuidado, necessidade de
recursos de saúde e acompanhamento contínuo.

AD 3: usuários com problemas de saúde + dificuldade ou impossibilidade física de
locomoção até uma UBS, com maior frequência de cuidado, necessidade de
recursos de saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos.

Portaria nº 2.527/2011 e 963/2013



5 passos para definir a Atenção Domiciliar:

1. Avaliação da resolutividade (será resolutiva?)

2. Avaliação da razoabilidade (é a melhor alternativa?)

3. Aderência do usuário e sua família ao acompanhamento 
(engajamento e co-responsabilização)

4. Autorização do usuário e da família (termo de consentimento)

5. Análise da infraestrutura domiciliar (avaliar e classificar a 
complexidade, planejamento)



Princípios da Atenção Domiciliar na AB/SUS:

• Abordagem Integral à Família

• Consentimento da Família, Participação do Usuário e Existência do 
Cuidador

• Trabalho em Equipe e Interdisciplinaridade

• Estímulo a Redes de Solidariedade



O Cuidador:
O cuidador é a pessoa que presta os cuidados diretamente, de maneira
contínua e/ou regular, podendo, ou não, ser alguém da família.

É importante que a equipe de atenção básica, ao detectar que o
usuário reside só, tente resgatar a família dele.

Na ausência da família, a equipe deverá localizar pessoas da
comunidade para a realização do cuidado, formando uma rede
participativa no processo de cuidar.



Competências do cuidador:
• Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, higiene oral e 

íntima;

• Estimular e ajudar na alimentação;

• Ajudar a sair da cama, mesa, cadeira e a voltar;

• Ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as articulações);

• Participar do tratamento diretamente observado (TDO);

• Fazer mudança de decúbito e massagem de conforto;

• Servir de elo entre o usuário, a família e a equipe de saúde;

• Administrar medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição;

• Comunicar à equipe de saúde as intercorrências;

• Encaminhar solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação da equipe;

• Dar suporte psicológico aos pacientes em AD.



Por que Atenção Domiciliar?

https://www.youtube.com/watch?v=DQjEFNL5MlE
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