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UNIDADE 3

Nas unidades 1 e 2 você recebeu alicerces teóricos que 

possibilitassem construção crítica e reflexiva, individual e/ou coletiva, 

sobre temas considerados relevantes à saúde do adulto. Nesta 

unidade, será feito o exercício da construção do papel da equipe da 

ESF junto à saúde do adulto, através do planejamento de ações com 

intuito de promover um espaço reflexivo para que possa elaborar 

protocolos de cuidados para além da abordagem meramente técnica e 

implantar em sua unidade. 

A SAÚDE DA FAMÍLIA E 
A SAÚDE DO ADULTO



3 A SAÚDE DA FAMÍLIA E 
A SAÚDE DO ADULTO

A Estratégia Saúde da Família representa uma inovação na forma 

de atuação frente à população, admitindo-se o princípio constitucional 

da saúde como direito de todos e dever do Estado, e o Sistema Único de 

Saúde como público e universal. Na atuação junto à população adulta, 

esse papel se revela mais fundamental ainda, uma vez que essa faixa 

da população irá tornar-se, mais adiante, a população idosa e com 

vistas à transição demográfica que se vive atualmente, quanto mais 

saudáveis forem os adultos de hoje, mais saudáveis serão os idosos de 

amanhã. Nesse sentido, propõem-se as seguintes ações como 

objetivos básicos para o trabalho das equipes de Saúde da Família 

junto à saúde do adulto:

Planejar e elaborar planos de ação conforme perfil da 

população;

Trabalhar com protocolos de cuidados para atenção integral à 

saúde do adulto em face das doenças crônicas não-

transmissíveis, conforme orientações do Ministério da Saúde;

Apoiar as ações do NASF na assistência ao adulto, garantindo 

o fluxo de referência e contrarreferência; 

Implementar ações de educação em saúde para o 

autocuidado; 

Implantar a Política de Saúde do Homem no seu município, 

com estratégias de promoção da saúde com vistas à redução 

de agravos e melhoria na qualidade de vida do homem; 

Trabalhar de forma articulada com ações intra e intersetoriais; 

Participar e desenvolver atividades de Educação Permanente.  



3 A SAÚDE DA FAMÍLIA E 
A SAÚDE DO ADULTO

Observe o organograma abaixo para reflexão sobre o trabalho em 

saúde. É importante que o profissional reconheça a sua atuação em 

todas as fases e busque fazê-la de forma ética e humanizada, 

pensando nos impactos a curto, médio e longo prazo. 

Construir com a família atitudes de promoção à saúde e 

prevenção de doenças é fundamental para obter sucesso nos 

objetivos propostos acima. Desenvolver ações fundamentadas 

nos agravos mais prevalentes em sua comunidade e saber 

desenvolver ações que permitam melhorar as condições de 

vida de sua população é responsabilidade intrínseca da ESF, 

junto à saúde do adulto. 



3 A SAÚDE DA FAMÍLIA E 
A SAÚDE DO ADULTO

Sugere-se que se aponte dentro dos problemas a serem 

enfrentados aqueles que possam ser classificados como críticos de 

acordo com os critérios de frequência do problema, morbidade e 

mortalidade relacionadas ao problema, efetividade das intervenções 

(pouco, moderada, muito), custos da intervenção (alto, moderado, 

baixo). É desejável ainda, porém não obrigatório, priorizar “grupos” de 

maior risco. Mas, sempre tentando trabalhar em uma proposta de 

grupos para a saúde e não grupos para a doença. 

Segundo Merhy; Franco (2003), as tecnologias de 

trabalho devem ser: 

FIQUE SABENDO! 

1 Centradas em máquinas e instrumentos chamados de “tecnologias 

duras”; 

2 Centradas no conhecimento técnico, chamadas de “tecnologias 

leve-duras”; 

3 Centradas nas relações, chamadas de “tecnologias leves”.



3 A SAÚDE DA FAMÍLIA E 
A SAÚDE DO ADULTO

Do ponto de vista mais técnico, se faz necessário para o trabalho 

junto à população adulta:

Avaliação clínica inicial;

Diagnóstico;

Terapêutica adequada;

Abordagem multiprofissional;

Cadastramento e acompanhamento dos usuários;

Visita domiciliar;

Busca ativa;

Atividades de promoção e educação em saúde;

Estímulo a hábitos e comportamento saudáveis;

Estímulo da prática de atividade física regular;

Eleger estratégias para adesão dos homens nas unidades . 

REFLITA COMIGO!

No processo de educação em saúde, apenas o repasse 

de informações técnicas sobre determinado tema não 

tem conseguido bons resultados. Lembre-se de que o 

receptor da mensagem é um ser humano que se 

encontra exposto a fatores sociais que o induzem à 

adoção de determinados comportamentos.



3.1 Planejamento de Ações 
em Saúde do Adulto

Você já sabe que para qualquer ação de produção em saúde se 

faz necessário o planejamento, atividade crucial do processo de 

trabalho das equipes da ESF. Pensando nessas premissas, propõe-se 

que você, juntamente com sua equipe, realize um diagnóstico 

situacional das condições de vida e saúde dos adultos de seu 

território, tendo como base as questões norteadoras abaixo:

QUESTÕES NORTEADORAS DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

PARA SAÚDE DO ADULTO:

Qual o número de pessoas na faixa etária entre os 20 e 59 

anos?

Destes, quantos são do sexo feminino e quantos do sexo 

masculino? 

Quais suas principais ocupações e o que fazem para se 

sustentar? 

Qual é a renda mensal? 

Qual sua escolaridade? 

Quais as principais causas de morbidade dos adultos de 

seu território e/ou município? 

Quais as principais causas de óbito dos adultos de seu 

território e/ou município? 

Quantos são portadores de alguma doença crônica?

Quais os motivos que trazem essa população para a 

unidade?



3.1 Planejamento de Ações 
em Saúde do Adulto

As intervenções realizadas pela equipe de saúde necessitam 

levar em consideração os fatores sociais e econômicos, locais e 

nacionais, que, direta ou indiretamente, determinam ou condicionam 

o modo de vida dos indivíduos e dos grupos em diversas idades, 

gênero, ambientes, profissões e culturas. Sugestões de algumas 

atividades:

Atividades de grupo para a população adulta: grupos de 

promoção à saúde para portadores de HAS e DM, grupo 

de atividade física, grupo de saúde mental, grupo de 

trabalhos manuais, grupo de tabagismo e grupo de 

reabilitação;

Saiba Mais

A partir dos dados e informações levantadas, proceda com a tabulação e 

apresentação dos mesmos por meio de tabelas e gráficos. Com base 

nesses dados e na observação do seu cotidiano, elabore um plano de 

atuação adequado para o diagnóstico realizado e lembre-se: estas são 

apenas questões norteadoras, você pode inserir novas questões e 

elucidá-las de acordo com sua realidade. Cada profissional da equipe 

deve contribuir com atividades coletivas e/ou individuais que respeitem 

seu campo e núcleo de atuação. Todo este processo é realizado em 

equipe, com contr ibuição de cada membro e div isão de 

responsabilidades, respeitando-se as atribuições e especificidades de 

cada profissão. Discuta essa planilha no fórum virtual e veja divergências 

e convergências de cada proposta.



3.1 Planejamento de Ações 
em Saúde do Adulto

Atividades de Sala de Espera: é um espaço que possibilita 

práticas pontuais de educação em saúde e troca de 

informações;

Visita domiciliar: priorizar portadores de doenças 

crônicas com limitação física, egressos de hospital com 

condição incapacitante, usuários em fase terminal, 

portadores de doença mental com limitação de acesso à 

UBS, abordagem familiar, busca ativa de marcadores do 

SIAB ou de doenças de notificação compulsória.

Para toda e qualquer atividade, o planejamento é necessário. É 

preciso compreender sempre que esse é um processo que se 

constitui a partir de diversos atores e que, é preciso trabalhar em 

uma perspectiva de rede, descentralizada e poligárquica, conforme 

ilustra a figura abaixo, especialmente no que diz respeito à população 

adulta, geralmente portadora de algum agravo ou doenças crônicas 

que, provavelmente, em algum momento precisará de um cuidado 

mais especializado.



REFLEXÃO FINAL

Além das tradicionais áreas Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, 

Saúde Mental e do Trabalhador, o adulto permanece “dissolvido” em 

agravos e ações estratégicas, como violências, tuberculose, DST, 

Hanseníase, Hipertensão Arterial, dentre outras? Ou já existe um 

trabalho mais articulado e integrado de atenção integral a essa faixa 

etária da população?

Nesta unidade, também se teve a intenção de capacitar-lhe 

para o planejamento e a execução de ações direcionadas à população 

adulta, partindo do conhecimento dos dados da população, de sua 

área de abrangência, planejando ações de promoção, prevenção e 

assistência, e habilitar-se a acompanhar e avaliar ações realizadas 

em equipe. Espera-se a adoção dessas medidas em sua unidade de 

forma sistemática e integrada.
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