
 

 

 

Campinas, 21 de agosto de 2019. 

O Grupo Técnico de Atenção Básica do CONASEMS (GTAB) vem 

desde sua criação, discutindo a importância da adoção de “Carteiras de 

Serviços” pelas Unidades Básicas de Saúde do SUS, entendendo essa como 

uma iniciativa estratégica para a composição clara do elenco de ações e 

atividades a serem ofertados na APS respeitando as necessidades de saúde 

da população local. 

Considera ser essa um importante instrumento de gestão, essencial 

para cada UBS, à medida em que, ao apresentar de forma transparente e 

objetiva os serviços ofertados, respeita o usuário e favorece seu acesso a 

unidade; facilita o controle social; e, por outro lado, no âmbito interno da UBS, 

contribui para a organização de todos os seus processos de trabalho e para 

sua avaliação.  Essa oferta deverá ser definida com critérios técnicos, 

fundamentados na análise das necessidades de saúde da população, 

discutida nos espaços de controle social e pactuada nas instâncias de gestão 

do SUS.  

 Deve, ainda, ser divulgada aos usuários, de forma clara, concisa e 

de fácil visualização.  

Diante desse entendimento e apreciando a “Proposta de Carteira de 

Serviços da Atenção Primária à Saúde Brasileira” desenvolvida pela Secretaria 

de Atenção Primária a Saúde (SAPS) - Ministério da Saúde, encaminhada ao 

CONASEMS, o GTAB faz, preliminarmente, as seguintes considerações: a 

proposição por parte do MS de uma carteira de serviços para as APS no SUS é 

um grande avanço e  o foco na clínica é essencial, particularmente, num sistema 

que tem muito a avançar nesse sentido. 



No entanto, ressalta que não se deve perder a perspectiva de atuação 

clinica multiprofissional integrada, particularmente, na oferta de cuidados a 

pacientes portadores de condições crônicas bem como a perspectiva de 

integração e de articulação da Vigilância em Saúde e Atenção Primária, tão 

debatida no âmbito do SUS.  

Respeitando essas considerações, o GTAB propõe uma ampla 

revisão do documento que inclua: 

1. Revisão da introdução contemplando: 
a. ênfase à importância da oferta de cuidado na APS 

respeitando uma abordagem integral do processo saúde-doença e 

valorizando a atuação multiprofissional integrada; 

b. melhor explicação do que se entende por “padrões 

essenciais e ampliados de serviços” citados; e,  

c. a retirada na introdução do parágrafo referente a 

exemplos que justificam os padrões ampliados constantes na pag. 

6, com detalhamento operacional. 

 

2. Readequação dos eixos: 
a. Eixo 1 – Acesso de primeiro contato, retirando o 

detalhamento das atividades operacionais. O documento propõe 

atividades prescritivas e operacionais, tais como: papel do 

enfermeiro, formatos de agenda, carga horaria das equipes e 

competências de categorias. Sugere-se não exemplificar pois 

podem variar conforme a realidade e a gestão local. 

b. Eixo 2 – Longitudinalidade, retirando as estratégias 

de fixação de profissionais. 

c. Eixo 3 – Integralidade – Abrangência do Cuidado, 

melhor definindo o conceito de integralidade adotado no 

documento, destacando a abrangência da coordenação do cuidado 

na APS. 

d. Eixo 4 – Coordenação/Cooperação Clínica, 
substituindo o título para “Coordenação do Cuidado”.  

 



3. Substituição dos termos:  "ferramenta clínica", 

"fortalecimento da clínica", "oferta de serviços clínicos" 

"coordenação clínica“ por “ferramenta de gestão do cuidado”, 

“fortalecimento da oferta de cuidados próprios da APS”, “oferta de 

serviços clínicos e de VS próprios da APS”. 

4. Inclusão nos anexos, do detalhamento de atividades 

e serviços ofertados por outros profissionais que já atuam na APS, 

incluindo os relacionados ao cuidado aos portadores de 

transtornos mentais. 

5. Inclusão na carteira, das ações e atividades de VS 

próprias da APS e das relacionadas a participação da APS em 

processos de promoção da saúde numa perspectiva intersetorial.  

6. Adequação da lista de serviços e procedimentos 

descritas nos anexos, buscando manter uma uniformidade no 

detalhamento, independentemente, da fase do ciclo de vida ou a 

natureza dos processos de trabalho aos quais se relacionam. 

7. Revisão completa do texto referente a conclusão. 

 

Feitas essas considerações, o GTAB CONASEMS se coloca à disposição 

para continuar contribuindo para o aperfeiçoamento dessa e de qualquer outra 

proposta que venha fortalecer a APS/AB no SUS. 
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