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Introdução
A visita domiciliar pode ser considerada como uma prática
profissional investigativa ou de atendimento realizada por
um ou mais profissionais, voltada ao indivíduo em seu
próprio meio social ou familiar (Amaro, 2003). O objetivo
do presente trabalho é realizar uma investigação acerca
da importância da visita domiciliar, destacando o papel do
psicólogo neste contexto.
Metodologia
O estudo é uma revisão bibliográfica sobre o tema visita
domiciliar. Foram pesquisados artigos nas bases de dados
Scielo e Google Acadêmico.
Descrição e análise de dados
Os achados mostram que a visita domiciliar é um
instrumento de assistência desenvolvida pelas políticas
públicas de saúde, com o objetivo de prestar atendimento
no domicílio, orientar e fornecer subsídios educativos para
que os indivíduos, a família e a comunidade modifiquem
seu comportamento e tenham condições de se tornarem
independentes, ou seja, é um conjunto de ações de saúde
voltadas para o atendimento assistencial ou educativo
(Giacomozzi, 2006 & Romanholi & Cyrino, 2012).

Considerações Finais
Conclui-se que a visita domiciliar vem a ser uma ferramenta de
cuidado e de transformação social, a qual busca colocar o
sujeito como protagonista da sua história. É a partir da escuta
diferenciada do profissional da psicologia, adquirida durante a
sua formação, que se proporcionam momentos de
subjetivação do sistema familiar, favorecendo a ampliação da
percepção da própria família acerca dos seus problemas, com
o objetivo de capacitar os sujeitos a encontrarem novos
lugares nos sistemas nos quais estão inseridos (Mendes &
Oliveira, 2007).
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