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Resumo: A atenção básica destaca-se como um importante ponto de atenção 

à saúde e a porta de entrada preferencial para o sistema de saúde. Este nível 

de atenção, busca produzir uma assistência de forma integral de modo que as 

singularidades do indivíduo assistido sejam levadas em conta. A visita 

domiciliar por sua vez, possibilita a continuação da prestação de uma 

assistência de qualidade e o fortalecimento de vínculos entre o serviço de 

saúde e as famílias assistidas. Assim, a partir dessa vivência, além de criar e 

fortalecer vínculos, é possível planejar ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde dessa população. Objetivou-se relatar a experiência do 

processo de adoção de uma família durante as práticas da disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado na Atenção Básica do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Regional do Cariri - URCA. Trata-se de um 

estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo Relato de Experiência. O 

estágio da disciplina foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

Município de Crato – CE, no ano de 2019. Inicialmente foi contactada uma 

Agente Comunitária de Saúde (ACS) da mesma UBS para indicar uma família 

na qual a atividade pudesse ser desenvolvida. Após o consentimento da 

família, foram feitas visitas domiciliares semanais entre os meses de março e 

maio do corrente ano. Ao longo dessas visitas foram coletados dados para 

realização de histórico de enfermagem, construção do Genograma e Ecomapa 

e o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

identificando as necessidades humanas básicas que estavam afetadas e 

aplicando intervenções para os diagnósticos de enfermagem que foram 

elencados, além de orientações relacionadas a promoção à saúde. A partir do 

processo de abordagem e adoção da família, as visitas domiciliares e o 
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desenvolvimento da SAE permitiu traçar diagnósticos de enfermagem e 

intervenções baseadas nas necessidades que realmente estavam afetadas e 

que foram observadas a partir dessas visitas, além disso, foi levado em conta 

as condições socioeconômicas dessa família, fato que é muito importante e 

que por vezes não é levado em consideração nas consultas da UBS. Conclui-

se, portanto, que a atividade de “Adoção da Família” possibilitou a 

aprendizagem de diversos conhecimentos devido a inserção das acadêmicas 

na realidade do dia a dia da família, além disso, permitiu o desenvolvimento de 

habilidades e competências na assistência da enfermagem dentro do contexto 

da Atenção Básica. 
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