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Introdução: Dentro das práticas da ESF, uma das estratégias prioritárias do processo de 

trabalho é a visita domiciliar (VD) às famílias, que constitui-se em uma tecnologia de 

interação no cuidado à saúde, sendo de fundamental importância quando adotada pela equipe 

de saúde no conhecimento das condições de vida e saúde das famílias sob sua 

responsabilidade1.o processo de adentrar o domicílio dos usuários requer preparo, habilidades 

de comunicação, ética profissional, conhecimento dos mecanismos para prover à família uma 

assistência de cunho educativo, pautados em ações de prevenção e principalmente de 

promoção à saúde da população2. Contudo, é preciso lembrar também que ações no domicílio 

implicam em desafios para os profissionais ao aproximar suas ações da dinâmica de vida das 

famílias atendidas, englobando seus aspectos culturais, sociais, religiosos e afetivos na 

maneira de lidar com questões relativas à saúde de seus membros3. A visita domiciliar é 

realizado pela equipe da estratégia de saúde, no entanto o agente comunitário de saúde (ACS) 

é o ator principal, pois lhe são atribuídas funções estratégicas, sobretudo relacionadas ao 

contato direto com a comunidade e integrar as equipes de saúde, isento de qualquer bagagem 

cultural ou técnica, específica e formação acadêmica4.APolítica Nacional de Atenção Básica 

preconiza a atuação de equipes da ESF para atendimento nas comunidades ribeirinhas da 

Amazônia Legal que devem auxiliar os usuários do sistema de saúde à resolubilidade dos seus 

problemas5. Objetivos: relatar os desafios e riscos observados aos acidentes de trabalho da 

equipe de enfermagem atuante em uma comunidade ribeirinha. Descrição da Experiência: 

Trata-se de um relato de experiência descritivo observacional desenvolvido por acadêmicos 

de enfermagem sobre a equipe de enfermagem atuante na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

durante o atendimento domiciliar a comunidade ribeirinha livramento I, no período de julho 

de 2015 em São Domingos do Capim-PA. A metodologia utilizada consistiu na realização de 

uma roda de conversa efetuada com equipe de enfermagem que atua na unidade de saúde e 

por meio de acompanhamento durante as visitas domiciliares. Resultados: Por tratar-se de 

comunidade ribeirinha, o acesso aos domicílios ocorre muitas vezes por canoas, barcos e 

“rabetas”, disponibilizados pelos moradores da comunidade ou pelos agentes comunitários de 

saúde (ACS’s), dessa forma, as despesas do deslocamento são custeadas pelos profissionais 

de saúde que atuam na unidade. Além disso, esses profissionais estão sujeitos a afogamentos, 

quedas e escalpelamento devido à falta de estrutura. Portanto, torna-se evidente a falta de 

disponibilidades dos EPI’S na ESF ameaça à integridade da equipe de enfermagem, pois nas 

visitas domiciliares não utiliza repelentes, botas e vestimenta adequada, expondo a risco de 

acidentes com animais peçonhentos e de desenvolver doenças prevalentes na região, como a 

malária. Durante as visitas, a equipe necessita levar caixa térmica e vacinas, material de bolso, 

medicamentos, alimentação gerando uma sobrecarga de peso que acarretam riscos 

ergonômicos, principalmente porque se deslocam com esses matérias pela mata. Outros riscos 

observa dossão: exposição ao sol, materiais perfuro cortante sem descarte correto, além disso, 

a aproximação com pacientes com a saúde debilitada compromete a saúde psicológica dos 
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profissionais, segundo relatado pela equipe a falta de atendimento de pacientes que 

necessitam da atenção terciária que não conseguem de leito, consultas e tratamentos acaba 

exigindo mais atenção da unidade de saúde, que muitas das vezes realizam somente os 

cuidados paliativos. Percebemos que a estrutura da equipe é insuficiente para atender a 

demanda, visto que a quantidade ACS’s é inferior para atender a área de abrangência da ESF. 

Essa realidade acaba interferindo na baixa frequência de visitas domiciliares, uma vez que os 

agentes são responsáveis por direcionarem as necessidades da população q equipe de 

enfermagem, logo há uma lacuna na busca ativa de pacientes principalmente em situação de 

risco, tornando mais um desafio para a equipe de enfermagem. Conclusão: a realidade das 

visitas domiciliares em comunidades ribeirinhas é reflexo da falta de estrutura, pois os ricos 

em que profissionais estão expostos na maioria das vezes é por falta de EPI’S nas unidades, 

sendo que os profissionais reconhecem a importância da utilização dos equipamentos e 

principalmente dos riscos que estão expostos. Portanto, é necessário que os governantes se 

sensibilizem quanto a importância da disponibilização de equipamentos e estrutura na atenção 

básica, para que assim reduzam os riscos e incidência de acidentes de trabalhos durante as 

visitas domiciliares pois contribuem para o afastamento do profissional aumentando assim a 

demanda, assim a produção tão preconizadana rotina da atenção primária, acaba sendo 

interferida por falta de equipamentos considerados de menor custo. Conhecer a realidade em 

saúde de populações tradicionais nos possibilitou ampliar o conhecimento e fornece novos 

olhares, visto que há uma escassez de informações sobre ribeirinhos na literatura. É necessário 

adaptar a dinâmica de trabalho dos profissionais de enfermagem a realidade local para que as 

visitas domiciliares sejam efetuadas da forma mais eficaz e que não traga riscos para os 

profissionais, como também, a teoria transcultural deve ser praticada em virtude das práticas 

populares em saúde, com uso de plantas medicinais, benzedeiras, puxações para solucionar 

seus problemas de saúde. 

 

Descritores: SUS, População rural, Enfermagem em saúde comunitária. 
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