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RESUMO – As visitas domiciliares foram propostas e implementadas pelo Ministério da Saúde dentro 
da Estratégia Saúde da família com o intuito de subsidiar intervenção no processo saúde-doença. O 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) vem ao encontro desta iniciativa 
na promoção da saúde da coletividade, com a colaboração de acadêmicos da área da saúde, cujas 
atividades relatadas neste trabalho, são originárias de projeto de extensão. Objetivou-se relatar a 
experiência vivenciada, pelos acadêmicos, em relação às visitas domiciliares. Pesquisa de campo, 
descritiva, com abordagem qualitativa. Como metodologia selecionou-se cinco visitas domiciliares da 
Unidade de Saúde Ottoniel Pimentel dos Santos, na cidade de Ponta Grossa, PR realizadas por 
acadêmicos dos cursos de odontologia, farmácia e educação física e  acompanhada por Agente 
Comunitária de Saúde nos meses de novembro de 2012. Critérios de seleção: indivíduos de uma 
mesma micro área, e com dificuldade de locomoção. Resultados: das cinco visitas, 45% (5) mulheres 
e 55% (6) homens. Houve registro de entrevistas e documentações fotográficas. Não foi estipulado 
tempo mínimo; em média, estas tiveram duração de 20 minutos. Iniciou-se com diálogo sobre a 
situação de saúde das pessoas envolvidas. Ao término duvidas foram sanadas e realizadas 
orientações. A percepção dos acadêmicos é de os indivíduos, ao término da visita, apresentaram-se 
mais animados mesmo àqueles que sofriam de limitações e doenças graves. Ao final foi compilado 
portfólio sobre a experiência vivenciada. Conclui-se que as visitas domiciliares são um importante 
instrumento para a aproximação do futuro profissional de saúde com a realidade e problema de cada 
família. O contato menos formal pode ser considerado um fator positivo para a motivação dos 
visitados resultando em provável adesão nas ações de promoção da Saúde. 
 
PALAVRAS CHAVE – Visita domiciliar. Promoção à saúde. PET- SAÚDE em saúde da família. 
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