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RESUMO

O termo redes sugere dinamicidade e movimento, pois se transforma a cada instante e é dependente das interações sociais (ACIOLI, 2007).  Os 
profissionais de saúde integram diversas redes, incluindo as constituídas em seus espaços laborais. A regulação assistencial é voltada para o 
conjunto de atividades e ações em saúde tendo como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos 
assistenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2008). A inoperância ou insuficiência do Estado é apontada como a principal 
dificuldade para o acesso aos serviços de saúde nos níveis secundário e terciário e a interação entre os profissionais a possibilidade de 
enfrentamento dessa questão (SILVA e BENITO, 2013). Quando as redes são mobilizadas para garantir o acesso, os profissionais estão não apenas 
buscando dar conta de aspectos operacionais do seu trabalho, como também buscando efetivar princípios SUS, como acesso universal e 
equidade. Neste sentido, a análise das redes sociais (ARS) como espaço de trocas materiais, informacionais e/ou simbólicas, formais e informais, 
permite apreender elementos capazes de apontar para fragilidades ou potencialidades na operacionalização dos serviços de saúde. Objetivo: 
Analisar as relações sociais em rede dos profissionais da atenção básica e seu papel nos processos de regulação da assistência. Metodologia: O 
estudo foi realizado em 4 unidades de atenção básica e 3 setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de um município de pequeno 
porte do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa 4 enfermeiros, 1 médico, 3 Agentes Comunitários de Saúde, 1 coordenador da atenção básica 
(enfermeiro) e 3 administradores (1 do controle e avaliação e 2 do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)), totalizando 12 profissionais. Foi 
empregada a entrevista semiestruturada através de um roteiro com dados que identificavam os profissionais e solicitação de que citassem até 
cinco pessoas que estavam relacionadas ao processo de encaminhamento dos usuários para a rede especializada e para garantia do acesso dos 
mesmos a esses serviços. O software Ucinet© e sua extensão, Netdraw©, foram utilizados para análise dos dados. (BORGATTI Et al, 2002; 
BORGATTI, 2002). Foram apresentados a posição de cada ator social na rede, sua influência, dada pelas medidas de centralidade, e as relações 
existentes entre os participantes. Resultados: A rede exportada possui um total de 28 nós (atores) e 37 arestas ou ligações (setas), com uma 
densidade de 0,049; em termos percentuais, 4,9%. A densidade apresentou baixa densidade e por conaequencia conectividade. Os enfermeiros 
emergiram como sendo o principal contato com responsáveis de outras unidades de saúde, tornando-se, assim, um elo importante na rede. 
Como o município trabalha com cotas, o setor controle e avaliação aparece como importante para o acesso, pois faz a gestão dessas cotas para a 
rede especializada de atenção dentro do município. O TFD realiza os contatos para fora do município para agendar exames e procedimentos. 
Essas marcações acontecem via Sistema Estadual de Regulação e Sistema Nacional de Regulação. O município, na maioria dos casos, faz o 
transporte do usuário para os locais referenciados, o que facilita a assistência integral e longitudinal. Em relação aos ACS, todos citaram o 
enfermeiro como referência para suporte, logística, conhecimento e para sanar possíveis dúvidas sobre atendimento e processo de trabalho, 
reforçando o papel do enfermeiro na supervisão e educação permanentes.  Conclusão: A análise das redes sociais nos espaços de trabalho da 
Atenção Básica possibilitou identificar o papel dos atores para garantia do acesso às redes de atenção especializada, em especial quando há 
insuficiência de recursos formalmente estruturados. Os atributos da rede de profissionais permitiram identificar com maior clareza aspectos 
relativos às características e ao processo de trabalho dos mesmos.
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