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Resumo: O Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) é uma tecnologia de 

interação no cuidado à saúde, capaz de ofertar uma assistência continuada e 

humanizada, de modo a promover à saúde e garantir uma assistência às outras 

necessidades do paciente em seu próprio domicílio. Objetivou-se relatar a 

experiência de uma visita domiciliar realizada pelo SAD no município de Crato-

CE, apontando a importância desse cuidado e como ocorre a prática deste 

serviço. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

vivenciado por acadêmicos de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri 

(URCA), a partir das visitas técnicas da disciplina de Enfermagem no Processo 

de Cuidar em Saúde Coletiva I, no mês de setembro de 2018. A visita teve 

duração de 150 min, onde os pacientes eram atendidos conforme as 

prioridades definidas pelo SAD, ao qual oportunizou aprendizado acadêmico, 

através da troca de informações, e a inserção no âmbito domiciliar 

evidenciando-se assim a complexidade ao qual esse serviço denota.  A 

assistência é iniciada a partir de laudo médico para dar subsidio a construção 

do plano de cuidados, para que assim possa atender as necessidades reais e 

prioritárias do paciente. Através da atuação da fisioterapeuta pode-se 

presenciar a realização de fisioterapia respiratória, que tem como intuito a 

eliminação de secreções de pacientes traqueostomizados e acamados, 

promovendo assim a reabilitação/tratamento, interferindo positivamente na 

qualidade de vida do indivíduo. Diante da atenção domiciliar, o “Programa 

Melhor em Casa” é um serviço indicado para as pessoas com dificuldades 

temporárias ou definitivas, para ter acesso ao cuidado da UBS e/ou outras 

                                                           
1 Graduando do curso de curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri;   
2 Graduanda do curso de curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri;   
3Graduanda do curso de curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri;   
4 Enfermeira. Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Regional do Cariri. E-mail: alissan.martins@urca.br 



XXI Semana de Iniciação Científica da URCA 
05 a 09 de novembro de 2018 

Universidade Regional do Cariri 
 

 

situações nas quais a atenção domiciliar seja o serviço mais indicado para o 

seu tratamento. Observou-se ainda alguns entraves enfrentados pela equipe de 

atendimento domiciliar, sendo o principal deles o deslocamento até o 

local/domicílio, tendo em vista também a falta de transporte para suprir a 

demanda dos profissionais. Desse modo, o SAD representa uma das formas de 

atenção à saúde de primordial importância para a promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde dos pacientes, de acordo com a sua necessidade e no 

conforto de sua casa. 

 

Palavras-chave: Vivência. Visita Domiciliar. Enfermagem. Atenção Primária à 

Saúde. 

 


