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O Programa de Extensão “Mãe-Bebê”, da Universidade Feevale, promove ações voltadas
à saúde materna e do bebê até o primeiro ano de vida. A proposta é interdisciplinar nas
áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia. Promove visitas domiciliares
(VDs), importante estratégia de acompanhamento da díade mãe-bebê, pois permitem ao
profissional um contato direto com o beneficiário e sua realidade 4. O objetivo é fazer uma
revisão sistemática das produções científicas referentes à VD no processo de
acompanhamento do bebê. Os descritores utilizados foram “visita domiciliar” e “bebê” e a
base de dados foi a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Adotados os seguintes critérios de
inclusão: texto completo, idioma português e publicações (2008-2018). Foram encontrados
20 artigos, 9 não se relacionavam com o tema e 4 se repetiam, restando 7 artigos. As
pesquisas encontradas apontam vários benefícios das VDs, sendo o mais citado a
promoção do aleitamento materno, o empoderamento das mães e a possibilidadede uma
atuação precoce dos profissionais. Além disso, as famílias que recebem VDs sentem-se
mais seguras e com melhor preparo para cuidar de seus bebês. Destaca-se a importância
da pesquisa na perspectiva interdisciplinar, visto que foram encontrados apenas trabalhos
da área médica e de enfermagem.
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