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INTRODUÇÃO

A

ncorado na perspectiva de análise de redes sociais, este estudo procura
identificar possibilidades e lançar pistas para aplicação em contexto micro
e macro da gestão da qualidade dos serviços de saúde e, simultaneamente,
evidenciar as possibilidades diagnósticas que permitam a melhoria na qualidade
dos serviços prestados.
A análise de redes sociais (social network analysis) estuda as relações entre vá‑
rios elementos, designadamente, pessoas, grupos, organizações, sendo que, com
cada tipo de relação se pode construir uma rede diferente. Uma das principais
diferenças das análises tradicionais que explicam a conduta dos actores em fun‑
ção, por exemplo, da classe social ou profissão, é que a análise de redes sociais se
focaliza nas relações. Quer isto dizer que a matriz que suporta a análise de redes
sociais é a estrutura das relações que assumem um carácter explicativo, mais sig‑
nificativo que os atributos pessoais dos elementos que compõem um determinado
sistema.
Compreender a estrutura duma rede e a dinâmica que sustenta as relações é
uma das principais missões da análise de redes sociais. Apesar das diferenças en‑
tre cenários, se olharmos para actuação duma peça de teatro onde se denota a des‑
motivação dos actores na representação e, só no final percebermos que sala onde
representam se encontrava desprovida de público, estaremos a cometer o mesmo
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