
Ofício Circular nº  6/2022-CAOPSAU                                   Curitiba, 23 de maio de 2022.

Colega,

Cumprimentando-a(o), segue, para seu conhecimento, a  Carteira de

Serviços de Atenção Primária à Saúde (CaSAPS),  elaborada com pelo Conselho Nacional  de

Secretários de Saúde (CONASS), pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

(CONASEMS),  pela  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  de  Família  (SBMFC),  pela  Associação

Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade (ABEFACO), pela Associação Brasileira de

Odontologia (ABO) e pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Sáude (Saps/MS). 

O objetivo do documento é esclarecer à população, aos gestores e

aos  profissionais  de saúde  quais  são as  ações e  serviços  clínicos  e  de vigilância  em saúde

ofertados pelo SUS na atenção primária. 
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“A  Carteira  de  Serviços  da  Atenção  Primária  à  Saúde  é  um

documento que visa nortear as ações de saúde na APS brasileira

com  forte  reconhecimento  da  clínica  multiprofissional.  É  um

documento orientador para todos os serviços de APS no Brasil. É

um instrumento que visa contribuir para o fortalecimento da oferta

de cuidados próprios da APS. Não visa ser excludente, portanto a

não menção de um sinal, sintoma, diagnóstico, ação ou cuidado não

significa  que este  não deva ser  realizado na APS.  A Carteira  de

Serviços apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão

do cuidado. É um documento-base com revisão regular pela Saps”

(CaSAPS, fl.10). 

A  Carteira  contém o  conjunto de  ações  e  serviços  de  promoção,

prevenção, cura e reabilitação próprios ao contexto da atenção primária e estão organizados da

seguinte forma: “Vigilância em Saúde”, “Promoção à Saúde”, “Atenção e Cuidados Centrados na

Saúde  do  Adulto  e  do  Idoso”,  “Atenção  e  Cuidados  Centrados  na  Saúde  da  Criança  e  do

Adolescente”, “Procedimentos na APS” e “Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal”. 
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A  tabela  completa  identifica  os  serviços  e  oferece  orientações

complementares sobre o tópico abordado, incluindo recomendações e referências para consulta,

bem como a lista de insumos necessários para a oferta de determinado serviço. 

Importa esclarecer, ainda, que este rol não é taxativo e que o gestor

municipal  poderá  adequar  (acrescentando,  removendo  ou  reformulando)  itens,  materiais  e

insumos, de acordo com as necessidades e condições locais, além de adaptar a oferta conforme a

realidade do município. 

Foram  editadas  três  versões  do  documento:  uma  direcionada  aos

usuários do SUS, e outras duas voltadas aos gestores e aos profissionais de saúde - uma com

conteúdo resumido, e outra com conteúdo completo. 

Seguem abaixo, os links de acesso às publicações:

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (Casaps) - Versão Profissionais de Saúde e

Gestores – Completa 

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (Casaps) - Versão Profissionais de Saúde e

Gestores – Resumida 

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (Casaps) - Versão população 
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A Carteira presta-se, ainda, a esclarecer, a nós do Ministério Público,

os limites e conteúdos de atuação à saúde possíveis dentro da Atenção Primária à Saúde, de

modo a conferir objetividade em nossas tomadas de decisão. 

Permanecendo à sua disposição, renovamos-lhe nossas manifestações

da mais elevada consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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