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Resumo 

 
As redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde - SUS propõe que cada 
nível de atenção seja capaz de ofertar serviços específicos de acordo com sua 
complexidade, uma vez que a organização dos serviços em Redes pode 
proporcionar um impacto significativo nos níveis de saúde. Tais impactos podem 
resultar na melhoraria da qualidade assistencial, com consequente satisfação dos 
usuários, e principalmente, melhorando os indicadores de saúde, o que resulta na 
redução dos custos do sistema de atenção à saúde. Todavia sabe-se que para que 
as Redes funcionem vários atores são envolvidos, sejam eles políticos, sociais ou 
econômicos, no que se refere à elaboração das políticas, em especial às de saúde. 
Com isso tendo Juazeiro, um município de médio porte situado no interior da Bahia, 
evidências de uma rede de serviços organizados de tal forma que contribuiu para a 
melhoria dos indicadores de saúde, viu-se a importância de conhecer as condições 
político-institucionais que colaboraram para o bom funcionamento da rede de 
serviços do município. Trata-se de um estudo qualitativo, onde foram realizadas 
entrevistas, com utilização de roteiro estruturado e análise de documentos oficiais, 
com o objetivo de compreender do ponto de vista histórico a construção da rede 
local de saúde. Nesta perspectiva, em retrospectiva dos 12 anos de gestão 
equivalentes ao período que variou entre os anos de 2001 a 2012, o município 
traduz o grande investimento em implantar e ampliar o PSF como estratégia de 
reorganização dos serviços de saúde local. Mostra também que, mesmo com as 
constantes mudanças dos gestores, inclusive da base política municipal, não houve 
um movimento sistemático que imprimisse rupturas na trajetória da saúde pública 
local em dar continuidade às ações desenvolvidas pelas gestões anteriores, 
podendo-se inferir que as ações de saúde foram contínuas e articuladas. Dessa 
forma, a experiência de reorganização da rede de saúde de Juazeiro pode contribuir 
para municípios de mesmo porte populacional, ao servir como referência de uma 
experiência exitosa de melhora nos indicadores de saúde, por principiar tal 
reorganização na AB. Esta, uma vez consolidada, se tornou a porta de entrada para 
o acesso aos demais serviços que foram implantados, consequentemente, nos 
níveis secundário e terciário de atenção.  
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Abstract 
 

Networks of health care for the Unified Health System - SUS proposes that each 
level of attention to be able to offer specific services according to their complexity, 
since the organization of services in networks can provide a significant impact on 
health status. Such impacts can result in improve quality of care, with consequent 
user satisfaction, and most importantly, improving health indicators, which results in 
reducing the costs of the health care system. However it is known that for the 
networks operate several actors are involved, be they political, social or economic, 
with regard to policy, in particular to health. With that having Juazeiro a medium size 
city located in Bahia, evidence of a network of services organized in a way that 
contributes to the improvement of health indicators, saw the importance of knowing 
the political and institutional conditions that contributed for the proper functioning of 
the network of council services. This is a qualitative study where interviews were 
conducted, using structured questionnaire and analysis of official documents in order 
to understand the historical point of view the construction of the local health care 
system. In this perspective, in hindsight of 12 years equivalent to the period ranging 
from the years 2001 to 2012 managed the municipality translates the large 
investment in deploying and expanding the PSF as the reorganization of local health 
services strategy. It also shows that, even with the constant change of managers, 
including the municipal political base, no systematic movement from printing breaks 
in the trajectory of the local public health to continue the actions developed by 
previous administrations could be inferred that the actions of health were continuous 
and articulated. Thus, the experience of reorganization of the health network of 
Juazeiro can help municipalities with the same population size, to serve as a 
benchmark of a successful experience improvement in health indicators, begin by 
such reorganization in AB. This, once consolidated, became the gateway for access 
to other services that have been deployed, hence the secondary and tertiary levels of 
care. 
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