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INTRODUÇÃO 
 
A Atenção Primária em Saúde (APS) surgiu para reorganizar os serviços de saúde oferecidos aos cidadãos 
brasileiros pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde (2006), 
através da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), para a expansão da APS é a Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Assim, este estudo objetivou avaliar a efetividade dos atributos da APS propostos por 
Starfield (2001) através da percepção dos profissionais da saúde atuantes na ESF. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Estudo transversal, analítico e quantitativo composto por uma amostra de conveniência, sendo avaliados 
104 profissionais da saúde do município de Marau/RS. O instrumento de avaliação utilizado foi o 
questionário PCATool – Brasil versão Profissionais além de um questionário composto por questões 
referentes à identificação e o perfil profissional do entrevistado. Resultados: O escore essencial e o escore 
geral obtiveram valores médios baixos, devido à avaliação negativa exclusiva do atributo acesso. A análise 
dos dados revelou necessidades de aperfeiçoamento: o horário de funcionamento dos serviços; as formas 
de comunicação entre usuário e serviço, e entre usuário e profissionais; o mecanismo de referência e 
contrareferência e a reorganização das ações e dos serviços a partir do enfoque no usuário. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 
Existe um descompasso entre a oferta de serviços e as necessidades da população que compromete a 
qualidade da Atenção Primária a Saúde. Apesar da alta cobertura dos serviços da ESF no município de 
Marau, a mesma não se constitui numa porta de entrada abrangente para o SUS. 
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