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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo relatar a experiência da prática de visitas domiciliares de um projeto de extensão
universitária multiprofissional de um centro de informação e assistência toxicológica do Noroeste do Paraná – Brasil.
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência da equipe multiprofissional de visitadores do Programa de Visita
Domiciliar ao Intoxicado (PROVIDI) do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá
(CCI/HUM).O conteúdo do texto é resultante dos registros das atividades domiciliares nas fichas de visita domiciliar, do
Roteiro  de Sistematização da  Assistência  das  Visitas  Domiciliares,  e  dos  relatórios  anuais  do projeto  de extensão
universitária, com realização de síntese da metodologia, estratégias e ações preconizadas para o PROVIDI. A realização
da visita domiciliar possibilita ações de educação em saúde e oferece oportunidade ímpar de promover uma assistência
voltada para que cliente e família  desenvolvam autocuidado apoiado,  diminuindo a vulnerabilidade às intoxicações.
Situações evidenciadas nas visitas domiciliares mostram a realidade por trás da intoxicação e, por meio do PROVIDI,
abre-se um caminho para continuidade do vínculo por meio dos serviços ambulatoriais do CCI/HUM, em uma tentativa
para  o  atendimento  integral  ao  indivíduo  intoxicado,  possível  intervenção  no  processo  de  prevenção  à  saúde,
destacando-se a importância em se trabalhar de maneira multidisciplinar e horizontal. 

PALAVRAS-CHAVE: Centro de Controle de Intoxicações; Envenenamento; Pesquisa Interdisciplinar; Visita Domiciliar.

1 INTRODUÇÃO

Uma modalidade de contato ímpar dos profissionais de saúde para o cuidar da família é
proporcionada pela visita domiciliar - VD, a qual amplia o conhecimento das condições de vida e
saúde das famílias assistidas, por meio da identificação das características sociais, problemas de
saúde  e  a  vulnerabilidade  aos  agravos  de  saúde  (BRASIL,  2012).  Compreendida  como  o
deslocamento  profissional  ao  domicílio,  é  considerada  um  método,  uma  tecnologia  e  um
instrumento.  Enquanto  método  inscreve-se  como  possibilidade  nas  abordagens  qualitativas  à
família; enquanto tecnologia, é do tipo levedura e requer competências relativas à observação e a
comunicação;  e enquanto instrumento,  faz uso do planejamento e do registro orientado por  um
roteiro  para  abordagem  de  aspectos  psicossociais  e  biológicos  das  famílias,  constituindo  uma
atividade de assistência no contexto de educação em saúde (BOEHS et al., 2012).

As  ações  educativas  em  saúde  procuram  explorar  que  os  familiares  e/ou  pacientes
desenvolvam  a  autonomia  para  o  autocuidado.  Para  tanto,  faz-se  necessário  a  articulação  do
binômio família/paciente e o serviço de saúde, por meio dos profissionais inseridos nesses locais,
como  enfermeiros,  psicólogos,  técnicos  em  enfermagem,  médicos,  entre  outras  áreas  do
conhecimento.  Esses  profissionais  se  configuram  como  porta  de  entrada  para  a  população,
principalmente quando atuam conjuntamente, de maneira multidisciplinar, buscando soluções para
um objetivo em comum, visto que é por meio dos vínculos estabelecidos entre eles que a população
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se sente confiante e a vontade para procurar os serviços de saúde (MARTINS; PEREIRA; SOUZA,
2013). 

A  junção  desses  fatores  proporciona  que  as  visitas  domiciliares,  com  ênfase  na
multiprofissionalidade,  ganhe  um  espaço  importante  no  dia  a  dia  dos  serviços  de  saúde.
Multiprofissionalidade significa troca e cooperação entre seus integrantes, com intuito de melhor
escutar e compreender o problema e/ou situação do cenário em que atua (MARTINS; PEREIRA;
SOUZA, 2013).

Considerando  que  a  maioria  das  intoxicações  ocorre  no  ambiente  domiciliar,  uma  das
vantagens da VD é proporcionar ao indivíduo ou família conhecê-los dentro do seu próprio contexto,
e ao visitante, reconhecer os recursos dessa família para a prevenção. Na VD é possível confirmar e
avaliar a presença domiciliar do agente causal da intoxicação, assim como o local e as medidas de
segurança  no  armazenamento  e  o  potencial  para  a  intoxicação  no  domicílio.  Baseado  nestas
premissas, a equipe assistencial multiprofissional do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital
Universitário Regional de Maringá (CCI/HUM), mantém, desde 1992, o Programa de Visita Domiciliar
ao Intoxicado (PROVIDI) e, a partir de 1997, realiza visitas para as famílias de egressos de tentativa
de suicídio por agentes químicos, priorizando os casos considerados mais graves de intoxicação,
como método de assistência domiciliar, essas acontecem com a imagem-objetivo de diminuir (re)
intoxicações e difundir comportamentos preventivos.

Diante  da  importância  da  multiprofissionalidade  nas  visitas  domiciliares  e  da  atuação
multiprofissional no cuidado com a família em seu contexto, o objetivo do presente estudo é relatar a
experiência  da  prática  de  visitas  domiciliares  de  um  projeto  de  extensão  universitária
multiprofissional de um centro de informação e assistência toxicológica. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de um estudo do tipo  relato  de  experiência  da  atual  equipe multiprofissional  de
visitadores do Programa de Visita Domiciliar ao Intoxicado, o qual é desenvolvido pela Universidade
Estadual  de  Maringá  em  articulação  com  o  Centro  de  Controle  de  Intoxicações  do  Hospital
Universitário Regional de Maringá.

O conteúdo do texto é resultante do Roteiro de Sistematização da Assistência das Visitas
Domiciliares, dos registros das atividades domiciliares nas fichas de VD, e dos relatórios anuais do
projeto  de  extensão  universitária,  e  foi  realizada  síntese  da  metodologia,  estratégias  e  ações
preconizadas para o PROVIDI. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O PROVIDI tem como diretrizes do projeto terapêutico, a definição do sujeito do cuidado, o
estabelecimento  do  grau  de  dependência  da  família,  o  reconhecimento  do  potencial  para  o
autocuidado do cuidador e da família e o reconhecimento de crenças familiares sobre a manutenção
da saúde. Os objetivos tecno-operacionais das VD são avaliar a evolução clínica dos egressos de
intoxicação pelas diversas circunstâncias e agentes tóxicos bem como a evolução psicossocial de
egressos de intoxicação por tentativa de suicídio; oferecer agendamento para os ambulatórios de
psicologia, toxicologia, toxicologia infantil e saúde do trabalhador do CCI/HUM; complementar dados
faltosos nas fichas OT; avaliar as condições do domicílio e orientar o paciente e sua família quanto
aos riscos e medidas de prevenção para as intoxicações; e divulgar o trabalho do CCI/HUM na
comunidade.  
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Para o cumprimento do processo técnico-científico preconizado para a realização das visitas
domiciliares, planejamento ou preparação, execução e avaliação, foi estabelecido um protocolo de
atividades, em documento denominado Normas do Programa de Visita Domiciliar ao Intoxicado. O
protocolo subsidia o planejamento de atividades e as ações dos integrantes (BONFIM, 2010). Estas
atividades extensionistas são desenvolvidas por acadêmicos dos cursos graduação e pós-graduação
de  Enfermagem  e  de  Psicologia  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  supervisionados  e
acompanhados por enfermeiras e psicóloga integrantes da equipe técnica do CCI/HUM, compondo
duas equipes de visitadores: a Equipe de Enfermagem e a Equipe de Saúde Mental. 

A população assistida são famílias residentes  em Maringá -  Paraná e municípios de seu
entorno,  egressas de intoxicação grave ou com possível  dano tardio  decorrente da intoxicação,
principalmente  intoxicações  na  infância  e  casos  de  tentativa  de  suicídio.  A  operacionalização
acontece com o agendamento de 25 VDs mensais, realizadas sempre aos sábados, no período
matutino, sendo dois sábados/mês com atividades da Equipe de Enfermagem e dois para a Equipe
de Saúde Mental, que se restringe aos casos de tentativa de suicídio, com escala de revezamento
dos acadêmicos e técnicos.

O  trabalho  em  equipe  multidisciplinar,  desenvolvido  pelas  equipes  visitadoras  se  faz  de
grande importância por sua heterogeneidade de saberes, o que permite aos integrantes da equipe
ter  uma  visão  ampliada  acerca  dos  fenômenos  estudado,  valorizando  os  diferentes
saberes/percepções em relação a um problema específico,  de modo a alcançar o sujeito e sua
família ao mesmo tempo de forma subjetiva e total  (MARTINS; PEREIRA; SOUZA, 2013). Nesta
perspectiva, a equipe multiprofissional do PROVIDI pode contribuir para a capacitação familiar, no
sentido de promover ações educativas de forma programada com o intuito de identificar demandas e
potencialidades das famílias,  bem como esclarecer  possíveis  dúvidas  em relação  à  intoxicação
ocorrida, a melhor forma de se agir frente ao ocorrido, acolher a família e orientar a prevenção de
intoxicações e autocuidado,  além de como e onde buscar  ajuda de forma a prevenir  eventuais
intoxicações acidentais ou intencionais/tentativas de suicídio.

Vale  destacar  que,  essas contribuições à  pessoa/família  visitadas e  a  própria  equipe,  só
ocorrem mediante a horizontalização dentro da equipe que o trabalho multidisciplinar proporciona,
visto que nas relações de horizontalidade todo saber soma, sendo mais uma forma de auxiliar no
problema suscitado pela família,  ampliando suas possibilidades de solução e compreendendo o
sujeito/família em sua complexidade. Além disso as contribuições para a formação profissional e
acadêmica dos participantes devem ser destacadas. Entre elas estão inclusas as de relacionamento
interpessoal  com  a  própria  equipe,  manejo  e  técnicas  para  conduzir  as  visitas,  troca  de
conhecimentos de outras áreas e outros, podendo vivenciar na prática a importância da diversidade
de áreas conhecimentos para compreender a integralidade do ser humano.

Nos anos de vivência de visitas a domicílios de intoxicados observou-se produtos altamente
tóxicos facilmente encontrados em todos os ambientes do domicílio;   a complexidade da situação
socioeconômica, com suas múltiplas determinações e variáveis, contribuindo significativamente para
o entendimento do processo saúde-doença e os determinantes sociais; famílias que não exercem
seu papel  de proporcionar  os cuidados necessários,  e  até famílias em que os maus-tratos  e a
violência intrafamiliar eram explicitados pelos intoxicados, mostrando que o domicílio e as famílias
eram desencadeantes e facilitadores da intoxicação.

Entre os aspectos positivos da relação entre o PROVIDI e as famílias citam-se a viabilização
indireta de acesso à assistência à saúde de pessoas e famílias que anteriormente não o tinham e o
vínculo estabelecido entre as equipes de VD e as famílias, por meio da parceria terapêutica nos
serviços ambulatoriais do CCI/HUM e o encaminhamento para equipes de Saúde da Família.  O
PROVIDI  desenvolve no aluno o cuidado com o outro,  num espaço que integra profissionais  e
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usuários dos serviços de saúde, estabelecendo seus papeis sociais no processo, para a formação
em  saúde  e  garante  uma  troca  que  possibilita  crescimento  e  a  assistência  integralizada  ao
intoxicado e sua família.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  realização  da  visita  domiciliar  possibilita  ações  de  educação  em  saúde  e  oferece
oportunidade ímpar de promover uma assistência voltada para que cliente e família desenvolvam
autocuidado  apoiado,  diminuindo  a  vulnerabilidade  às  intoxicações.  Situações  evidenciadas  nas
visitas domiciliares mostram a realidade por trás da intoxicação e, por meio do PROVIDI, abre-se um
caminho para continuidade do vínculo por meio dos serviços ambulatoriais do CCI/HUM e uma
tentativa para o atendimento integral ao indivíduo intoxicado, possível intervenção no processo de
prevenção a saúde,  destacando-se a  importância  em se trabalhar  de  maneira  multidisciplinar  e
horizontal.
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