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Introdução: As visitas domiciliares (VDs) têm papel fundamental nas unidades de saúde da família. Esse 

trabalho proporciona o vínculo da população atendida com a unidade e é a parte mais importante do trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Contribuem muito para e promoção e a prevenção da saúde com a 

realização de busca ativa e orientações quanto ao cuidado. O trabalho dos ACS proporciona aos profissionais de 

fonoaudiologia inseridos nas unidades de saúde o conhecimento da população, do território adstrito. Método: As 

VDs acontecem todos os dias da semana e ocupam a maior parte da carga horária dos agentes. Os estagiários de 

fonoaudiologia acompanharam algumas visitas realizadas pelos ACS na Unidade de Saúde Vila Floresta. 

Considerações: A experiência de participar das VDs acompanhando os ACS traz grandes contribuições para a 

formação de um futuro profissional da saúde. Poder vivenciar esta experiência, reúne vários processos 

importantes, como o conhecimento do território, da população, das demandas, bem como a importância do 

trabalho dos agentes para os demais profissionais da unidade. Ter contato com as famílias vai muito além de uma 

simples troca de informações sobre dados, requer sensibilidade, respeito e confiança. Entender que cada família 

tem a sua própria história, sua própria estrutura, é fundamental para a construção dessa relação. É o agente que 

muitas vezes vai trazer orientações importantes, que vai escutar, que vai saber reconhecer o que aquela família 

necessita. É preciso muita dedicação para saber como agir da melhor maneira, dentro das suas possibilidades. É 

importante também separar o lado pessoal do profissional, pois muitas vezes, tornam-se as únicas referências e 

também são expostos a situações de extrema vulnerabilidade, tanto social como emocional, o que demanda muita 

compreensão. Conclusão: A prática das visitas foi muito válida para a construção de conceitos e saberes a 

respeito do trabalho dos ACS, o reconhecimento e a importância deste para o funcionamento do sistema de 

saúde. 

 


