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Visita Domiciliar 

CIPE “Cuidado Domiciliar” 

• Cuidado holístico prestado ao cliente no seu 
próprio ambiente; para diversos ambientes de 
saúde; utilizando uma abordagem 
multidisciplinar que envolve o doente, a família e 
os prestadores de cuidados, transferindo 
aptidões para maximizar aquilo que as pessoas 
podem fazer por si próprias mas proporcionando 
aconselhamento, monitorização e apoio ao 
cliente e aos prestadores de cuidados 
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Período Puerperal 

• Fase sensível 

• Ambiente hormonal 

• Regresso a casa  

• Novos papeis 

• Novos desempenhos 

Conceito Clínico [Centeno, 2010] 

• Puerpério Imediato: 
primeiras 24h 

• Puerpério Precoce: até ao 
final da 1ª semana 

• Puerpério Tardio: até ao 
final da 6ª semana 
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Competências Maternais 
Conceito: componente do papel maternal que está 

contido no micro-sistema da mulher e se traduz na 
habilidades de cuidar a criança e de interpretar os seus 
sinais e respostas 
 

Fatores  Intrínsecos que influenciam: 

• Paridade; Experiência anterior com crianças; estado 
mental; idade; auto-estima; auto-eficacia… 

Fatores Extrínsecos  que influenciam: 

• Temperamento e respostas da criança… 

Copeland & Harbaugh (2004) 



Questão Orientadora 

 

• Que competências maternais adquire ou 
desenvolve a mulher sujeita a Visita 
Domiciliária no Período Puerperal? 
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Revisão Integrativa 

Objetivo 

• Analisar a perceção de aquisição e 
desenvolvimento de competências maternais 
das puérperas utentes de visita domiciliária de 
enfermagem  
 

Desenho 

• Estudo retrospetivo secundário no formato de 
Revisão Integrativa 
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Tipos de Revisão de Literatura 

• Revisão Narrativa 

• Revisão Integrativa 

• Revisão Sistemática 

• Meta-análise 

• Meta-síntese 

 

Revisão Integrativa 

• Recolha e análise de 
produção científica de 
variado espectro 
 

• Permite a combinação de 
metodologias diferentes 
[experimental, não 
experimental, teórica…] 
 

• Possui papel relevante na 
PBE em Enfermagem 
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Revisão Integrativa 

• Protocolo de Pesquisa 

Critérios de Inclusão 
Participantes Mulheres em fase puerperal  

Intervenção Ocorrência de Visita Domiciliária realizada por Enfermeiros 

Comparações Entre estudos que utilizam vários e/ou diferentes protocolos de 
Visita Domiciliária 

Resultados Perceção das mães sobre os efeitos da VD nos seus 
comportamentos maternais 

Desenho Estudos empíricos transversais e longitudinais, experimentais, 
quasi-experimentais ou não experimentais, quantitativos, 
realizados entre Janeiro de 2002 e Março de 2012, publicados 
em literatura branca, nos idiomas inglês, português, espanhol 
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Objetivos Milénio : até 
2015 

http://www.unric.org/pt/objectivos-de-desenvolvimento-do-milenio-actualidade 



Grelha de Análise do Artigo 

Identificação do artigo 
Objetivos 
Questão de investigação 
Tipo de Estudo 
Tipo de Amostragem 
Tipo de Amostra 
Amostra 
Nivel de Evidência 
Instrumentos aplicados 
Tratamento dos dados nas 
variáveis em observação 

Resultados 
Conclusões 
Recomendações dos autores 



Questão Orientadora 

• Que competências maternais adquire ou 
desenvolve a mulher sujeita a Visita 
Domiciliária no Período Puerperal? 
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PubMed - MeSH 

 • House Calls: Visits to the patient's home by professional personnel for the 
purpose of diagnosis and/or treatment. 

• Postpartum Period: In females, the period that is shortly after giving birth 
(PARTURITION). 

• Maternal Behavior: The behavior patterns associated with or characteristic of 
a mother. 

• Postnatal Care: The care provided to women and NEWBORNS for the first few 
months following birth. 

• Public Health Nursing: The field of nursing focusing on the health of the 
community through educational and preventive programs, as well as providing 
treatment and diagnostic services 

• Community Health Nursing: General and comprehensive nursing practice 
directed to individuals, families, or groups as it relates to and contributes to 
the health of a population. This is not an official program of a Public Health 
Department. 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/meshSearch?action=displayForm 12 



BVS - DeCS 

• Puerpério: Período Posparto compreende o 
período logo após se dar o nascimento (PARTO) 
 

• Visita Domiciliar: Ida de médicos e outros 

profissionais de saúde às casas de moradores de 
uma determinada comunidade. Além de aproximá-
lo desta comunidade, permite um atendimento 
mais particularizado, um conhecimento das 
condições de saúde e de vida, em termos 
econômicos, sociais e familiares. 
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Equação de Pesquisa nas BD 

Encontrados 20 artigos; selecionados 12 14 



Exemplo - PubMed 



Grelha Resultados - Exemplo 



Temas Emergentes 

• Melhoria no Aleitamento Materno  

• Relacionamentos de conjugalidade equilibrados 

• Satisfação com Parentalidade 

• Desenvolvimento das crianças a longo prazo 

• Enquadramento Cultural e Financeiro 

• Morbilidade 

• Controlo da gravidez subsequente 

• VD como fonte de recurso  
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Recomendações 

• Primeira Visita Domiciliar deve ocorrer na 1ª 
semana pós-alta hospitalar 

– Visita tardia decresce nos efeitos benéficos 

• Politicas de Saúde que melhorem a 
acessibilidade de mulheres de baixa renda a VD 

• Contacto telefónico perde potencial 

• Apoio por visitadores voluntários não tem 
impacto na melhoria da DPP 

 Protocolo de VD? 18 



Competências Maternais no Puerpério & VD de Enfermagem 
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Almada Negreiros, 1935 http://www.pordata.pt/azap_runtime/?n=4 


