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OBJETIVO

Visitas domiciliares definem-se como um serviço de 
saúde oferecido na moradia do seu usuário. Essa 
modalidade de atendimento está inserida dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo imprescindível 
na assistência de pessoas que não podem ir aos pontos 
de saúde, além de melhorar o acompanhamento e 
fortalecer o vínculo dos pacientes com o serviço e 
profissionais da saúde, resultando na promoção, na 
prevenção e no cuidado.

INTRODUÇÃO

Relatar capacitação sobre visitas domiciliares para 
acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Medicina do 
Projeto Núcleo Rondon da UFC.

MÉTODO

Realizou-se uma revisão bibliográfica para compor a 
capacitação com fontes confiáveis, entre elas as 
cartilhas, os cadernos de atenção básica e os 
documentos oferecidos pelo governo. O instrumento 
utilizado foi um slide desenvolvido no programa de 
computador Canva de forma lúdica e interativa, nele 
continha explicações sobre os objetivos da atenção 
domiciliar, importância da visita domiciliar, atribuições 
do médico e do enfermeiro, etapas da visita 
domiciliarabordagens em saúde, entre elas: saúde da 
criança, saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde 
da gestante, saúde do idoso, além de orientações 
práticas baseadas nas experiências  das últimas ações 

de extensão promovida pelo Projeto Núcleo Rondon da 
UFC. Por fim, houve a apresentação oral e virtual, por 
meio do Google Meet, com o feedback dos estudantes.

RESULTADOS

Foram 15 estudantes que participaram desta 
capacitação de forma remota, tendo um bom feedback 
e aproveitamento, a capacitação foi dita como 
relevante.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que, as capacitações mostram-se como 
uma ótima ferramenta, pois visam o aperfeiçoamento no 
atendimento prestado, servindo como uma guia, visto a 
grande complexidade que pode ser enfrentada no 
atendimento domiciliar. É perceptível a importância de 
capacitações sobre visita domiciliar para os alunos 
extensionistas do Projeto Núcleo Rondon da UFC uma 
vez constatada a relevância social do projeto no 
contexto da Atenção Primária
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