
 

 

NOTA DE APOIO  

 

O Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde - CONASEMS, 

entidade representativa dos gestores municipais de saúde vem envidando 

esforços no sentido de contribuir com a qualificação do cuidado em saúde 

ofertado através da Atenção Básica (AB) no Sistema Único de Saúde - SUS, sob 

responsabilidade de todos os municípios brasileiros.  

Nessa perspectiva, tem discutido um conjunto de medidas que entende 

ser de fundamental importância para o aprimoramento e fortalecimento da AB, 

visando indicá-las para as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) de todo o 

País. 

Entre essas medidas, o CONASEMS reconhece a necessidade de melhor 

definição e ampliação do escopo de atuação clínica dos vários profissionais que 

compõe as equipes da AB, independentemente, da modalidade adotada, 

respeitando as evidências cientificas e valorizando a integração das práticas 

profissionais. 

Busca com isso, apoiar a qualificação do cuidado ofertado pela AB, com 

foco nas necessidades de cada usuário e considerando o potencial de atuação 

de cada categoria profissional, entendendo a complementariedade entre elas e 

estimulando sua integração, de forma a responder com qualidade e maior 

efetividade e eficiência às necessidades de saúde de nossa população.  

Assim sendo, o CONASEMS, manifesta-se de forma favorável às 

iniciativas adotadas pela SMS de Porto Alegre em relação à assistência à saúde 

das crianças na Atenção Básica (AB), entendendo serem essas iniciativas 

inovadoras, que respeitam as responsabilidades legalmente definidas para 

atuação de cada categoria profissional e estimulam a integração entre elas, na 

perspectiva de oferta de um cuidado integral em saúde às crianças. 

 

 



 

 

  

Por outro lado, ressalta que as medidas adotadas estão em perfeita 

consonância com os princípios do SUS e com as diretrizes estabelecidas pela 

Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (2017), que, por sua vez, assume 

os atributos de Atenção Primária a Saúde (APS), internacionalmente 

reconhecidos. 

Finalmente, o CONASEMS manifesta seu apoio à SMS de Porto Alegre e 

reafirma a defesa da importância da atuação de todos os profissionais que 

compõe as equipes multiprofissionais da AB, para melhor responder às 

necessidades de saúde dos brasileiros na atualidade.  
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