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As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Este estudo teve 

como objetivo geral: conhecer a atuação do (a) enfermeiro (a) como coordenador (a) nas redes 

de atenção à saúde em um município do Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos: 

caracterizar o perfil socioprofissional dos (as) enfermeiros (as); descrever as ações realizadas 

por estes; averiguar se a formação em enfermagem favorece o processo de gestão e verificar 

as facilidades e dificuldades encontradas por estes enfermeiros para gerir as redes de atenção. 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado nas coordenações das 

redes de atenção à saúde presentes no município do estudo, tendo como participantes: os (as) 

enfermeiros coordenadores da Rede de Atenção Básica; Regulação; da Rede Hospitalar; da 

Unidade de Pronto Atendimento; do serviço de Atendimento móvel de Urgência; do Centro 

de apoio Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; e dos Ambulatórios. A coleta de dados 

está sendo realizada através de um questionário contendo 15 questões. Com objetivo de 

atender os aspectos éticos em pesquisa, o projeto passou pelo comitê de ética em pesquisa, 

com o parecer sobre número 2.913.904. Como a pesquisa encontra-se em andamento, os 

dados estão sendo organizados e posteriormente serão analisados segundo a técnica de análise 

de conteúdo de Minayo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados. Espera-

se contribuir para novos conhecimentos quanto a gestão das Redes de Atenção em Saúde 

realizada por enfermeiros (as) trazendo novos conhecimentos para todos os enfermeiros (as) 

independente do seu campo de atuação, permitindo ter um olhar holístico dos serviços de 

saúde, com o intuito de melhorar a assistência prestada em todos os pontos das Redes.  
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