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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Através da atenção primária a
saúde foram criados diferentes
modelos com a intenção de se
adequar e garantir melhor saúde a
população. Entre eles estão os atributos
da atenção primária a saúde definidos
por Starfield (2002) na estratégia de
agentes comunitários nas unidades
básicas de saúde e no acesso avançado.

O modelo de Acesso Avançado só
recebeu melhor avaliação no atributo
de "acesso de primeiro contato do
indivíduo" enquanto com exceção do
atributo de "coordenação de
cuidados", todos os outros foram
superiores na estratégia de agentes
comunitários de saúde.

OBJETIVOS

CONCLUSÃO

Comparar a percepção de internos do
5º
ano
de
medicina
sobre
implementação dos atributos de
atenção primária do SUS, segundo
Starfield (2002), na estratégia de
agentes comunitários de atenção básica
e no acesso avançado das unidades
básicas de saúde de Jundiaí.

O Acesso Avançado consegue cumprir
sua principal função que é garantir o
máximo acesso do paciente a atenção
primária. Entretanto, esse ponto já
gerou perdas em outras áreas que
são vistas na análise dos outros
atributos. Por fim, a estratégia de
agentes comunitários se destaca em
garantir todos os atributos, sendo
mais completo maior vínculo e foco
ao paciente
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Família Novo Horizonte. A comparação
foi realizada pelo julgamento de 20
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a um formulário Google na escala Likert
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