


• A ESF tem como propósito reorganizar a prática da AB à Saúde, rompendo com a visão da saúde fragmentada,

considerando permanentemente que o meio e a forma de organização social em que o indivíduo está inserido

têm relevância na ação e na produção de saúde. Assim, a ESF, que é implementada pelo SUS, reafirma os

princípios básicos do sistema.

• O trabalho da ESF segue os princípios do processo de trabalho das unidades básicas de saúde.

População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de

forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e

responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade

das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser

referência para o seu cuidado.

O primeiro elemento da AB e sua razão de ser, é uma população, colocada

sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção

à saúde baseada na população, uma característica essencial da AB.

O que é Atenção Básica?



A adscrição da população envolve um processo complexo, estruturado em vários momentos:

 Cada gestor tem autonomia para organização do seu processo de trabalho de acordo com a realidade do seu

município;

 O processo de territorialização;

 Captar informações - identificação/sociodemográficas e condições de saúde autoreferidas - sobre os usuários

que se encontram no território da equipe de AB

 A estratificação de risco das pessoas sociossanitários;

 A construção do vínculo das pessoas entre os profissionais de Saúde e as Unidade Básica de Saúde;

 identificação das subpopulações com condições de saúde estratificadas por graus de riscos; e

 a identificação de subpopulações com condições de saúde muito complexas

Qual a importância da adscrição?





Competências dos profissionais: 

 participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação

indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da

situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais,

demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem

acompanhadas no planejamento local;

Ainda segundo a PNAB, para cumprir tal missão é necessário que todo o conjunto de

profissionais que compõem as equipes de Atenção Básica sejam imbuídos de

determinadas atribuições e desenvolvam as seguintes competências:

O que é Atenção Básica?
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