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Resumo: Realizou-se uma Revisão Integrativa com o objetivo 

de investigar a importância do Capital Social e sua inserção no 

campo da Saúde. Foram consultadas as bases de dados Lilacs e 

Medline, nos anos 2013 e 2014, nos idiomas inglês, português e 

espanhol. Após análise foram selecionados 13 artigos. 

Verificou-se que o Capital Social apresenta uma importância 

com o conceito de Saúde e alguns estudos avaliados apontam 

que quanto maior o Capital Social melhor autopercepção em 

saúde, menor violência, melhor acesso aos serviços de saúde, 

participação em atividades físicas, aceitação aos programas de 

saúde e menor chance de relatar dor de dente. Outros estudos 

apontam para o fator de proteção que o Capital Social pode 

exercer em relação ao uso de substâncias como o álcool, drogas 

e tabaco. Diante do exposto verificou-se a relevância do capital 

social para a saúde pública, e a necessidade de ampliar as 

pesquisas nesta área temática. O elo entre saúde e Capital social 
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se mostra importante para elaboração de políticas públicas 

voltadas para os determinantes sociais do processo saúde-

doença, apesar do conceito ainda estar em construção e 

desenvolvimento. 

Palavras Chaves: Capital Social, Saúde, Epidemiologia. 

 

Abstract. An integrative review was carried out to investigate 

the importance between the Social Capital and its insertion in 

the health field. Articles published in Medline and Lilacs, 2013 

and 2014, were examined in English, Portuguese and Spanish. 

After analysis, 13 articles were selected. It was found that the 

Social Capital is importance to the concept of health and some 

of the evaluated studies show that the higher the Social Capital, 

the better the self-perceived health, less violence, better access 

to health services, participation in physical activities, acceptance 

of health programs and less toothache reports. Other studies 

point to the protection factor the Social Capital may exercise in 

what concerns the use of substances such as alcohol, drugs and 

tobacco. Given the above, it was verified the relevance of Social 

Capital for public health and the need to expand research in this 

subject area. The link between health and Social Capital proves 

to be important for the development of public policies aimed at 

the social determinants of the health-disease, although the 

concept is still under construction and development. 

Key Words: Social Capital, Health, Epidemiology. 
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INTRODUÇÃO 

O termo “Capital Social” tem sido utilizado em diferentes áreas do 

conhecimento, como: sociologia, antropologia, educação, economia, 

ciências políticas, criminologia e saúde pública. Abordar este conceito tem 

sido um desafio, por incorporar o “social” com “capital”. Capital Social 

enfatiza o fato de que formas e relações não-monetárias podem ser 

importantes fontes de poder e influência
1
. 

Capital social diz respeito a um conjunto de elementos da organização 

social tais como confiança mútua, normas de reciprocidade e solidariedade 

(elementos cognitivos), como também o engajamento cívico e redes de 

associações (elementos estruturais) que facilitam a coordenação e 

cooperação de ações coletivas para o alcance de benefícios mútuos
2,3,4

. 

Capital social, dessa forma, se refere à coesão social que resulta de uma 

comunidade participativa
5,6

. 

As pesquisas sobre o capital social têm dividido em dimensões, 

Estrutural e Cognitivo. A dimensão estrutural inclui manifestações externas 

de organização social e é caracterizada por manifestações comportamentais 

de conexões de rede ou engajamento cívico. A dimensão cognitiva reflete 

atitudes subjetivas, como a confiança nos outros e normas de 

reciprocidade
7
. A Figura 1 mostra a disposição conceitual do capital 

social
8
. 

Recentemente, tem sido argumentado que qualquer concepção teórica 

do conceito deveria ser concebida de forma a incluir diferentes formas de 

capital social, ou seja, “vínculos” (bonding), “conexões” (bridging) e 

“ligações” (linking)
9
. “Vínculos” referem-se a relacionamentos horizontais 

próximos entre indivíduos ou grupos com características demográficas 

similares. Exemplos incluem relações entre membros da família e amigos 

próximos. “Vínculos” contribuem para a qualidade de vida através da 

promoção do apoio e entendimento mútuo. “Conexões” referem-se a redes 

mais amplas de relacionamentos com outros indivíduos/comunidades. 

“Conexões” são vitais para ligar indivíduos e comunidades a recursos ou 

oportunidades que estão fora das suas redes de relacionamentos pessoais. 

Por último, “ligações” referem-se às alianças com indivíduos em posições 
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de poder, particularmente poder sobre recursos necessários para o 

desenvolvimento social e econômico
10

 

De um modo geral, a literatura sugere que as principais características 

de capital social envolvem noções de que: (I) é um bem público e assim 

visa o bem estar comum; (II) encoraja confiança social, a qual leva à 

cooperação e vice-versa; (III) facilita cooperação mútua, por meio das 

normas de reciprocidade e de expectativas mútuas; (IV) encoraja interação 

e interconexão das relações sociais, por meio da melhoria do fluxo de 

informação e a confiança entre indivíduos; (V) de modo oposto ao capital 

físico, é durável e não deprecia com o uso  ao contrário, quanto mais é 

usado, maior se torna e (VI) pode ser criado como subproduto da sociedade 

civil organizada e dos movimentos populares
11,12

.  

O conceito de capital Social tem sido utilizado por vários autores em 

uma vasta gama de disciplinas, sendo crescente o número de trabalhos que 

sugerem que o capital social beneficia a saúde dos indivíduo
10, 13, 14, 15, 16, 17.

 

Portanto, o capital social pode ser considerado um determinante para a 

saúde da população, pois a saúde pode ser influenciada por fatores 

demográficos, socioeconômicos, comportamentais e pela capacidade para 

enfrentar problemas
18

.  

Após análise de alguns conceitos sobre a teoria do capital social, 

torna-se necessário discutir a relação entre o Capital Social e a Saúde. Na 

área da saúde o capital social funcionaria como um elemento de impacto 

positivo pois pode proporcionar uma vida mais saudável para as 

populações, reduzindo a exclusão social e aumentando a longevidade e 

autoestima. 

Neste artigo, apresentamos uma visão geral da relação em construção 

entre o capital social com a Saúde. Ampliar a discussão acerca da 

influência do Capital Social relacionado à saúde fornece informações 

importantes para o planejamento de estratégias que busquem a promoção 

da saúde e qualidade de vida da população considerando o contexto social.  

MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura construída mediante a 

análise de publicações de artigos indexados em bases de dados que contêm 

grande quantidade de pesquisas de impacto para a saúde. Para o 

levantamento dos dados, foram utilizadas as bases disponíveis na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), seguindo os passos explicitados na 

Figura 2.  
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Empregou-se o formulário de pesquisa avançada e utilizou-se como 

estratégia de busca as seguintes palavras-chaves do assunto: Capital Social, 

Saúde e Epidemiologia. Em seguida, foram feitos os cruzamentos dos 

descritores. Utilizou-se os anos de 2013 e 2014 por trazer enfoques mais 

atual na relação Capital Social e Saúde. 

RESULTADOS  

As estratégias utilizadas para o levantamento dos artigos foram adaptadas 

para cada uma das bases de dados, de acordo com suas especificidades de 

acesso. Os 13 artigos selecionados foram da base de dados Medline.  Após 

a análise dos artigos, 88 pesquisas foram excluídas por motivos de falta de 

informação com relação a faixa etária da população, ausência de resumos e 

não contemplar o tema referido por não relacionar com a Saúde. 

Após a análise e síntese dos dados, os artigos selecionados foram 

separados em categorias temáticas, para melhor compreensão, sobre os que 

abordam autopercepção em saúde, violência, acesso aos serviços de saúde, 

atividade física e aceitação aos programas de saúde. A tabela 1 sumariza os 

artigos, destacando os autores, ano, país de origem e faixa etária. 

DISCUSSÃO 

As pesquisas encontradas sobre países subdesenvolvidos sugere que o 

capital social é um fator importante para a melhoria da saúde em locais 

com poucos recursos
19

.  Estudo realizado na Europa sobre o papel do 

capital social nas desigualdades de saúde e da estratificação social na saúde 

e bem-estar das crianças e adolescentes sugerem que bairro com maior 

capital social pode desempenhar um papel no gradiente de saúde
20

. A 

maneira como o Capital Social esta relacionado com a saúde faz correlação 

com os fatores contextuais envolvidos
21

. 

Em relação a autopercepção em saúde foi realizado um estudo 

logituninal no Reino Unido com 6982 participantes o qual investigou a 

validade da associação entre a confiança, participação social e 

autopercepção de saúde. O resultado aponta que existe associação entre o 

capital social e autopercepção de saúde quando utilizando a dimensão 

confiança e pode ser um preditor independente de saúde
22

. Resultado 

semelhante foi encontrado no Rio de Janeio onde as mulheres grávidas 

quando tem um baixo capital social, considerada aqui como apoio social e 

rede social, foi associada com a baixa autopercepção em saúde por essas 

mulheres
23

. O auto-interesse em saúde foi encontrado em um estudo 

realizado no Brasil mostrando que o Capital social cognitivo e estrutural, 

tambem esta associado ao altruísmo social
24

. 
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Alguns estudos relacionam Capital Social com o HIV/AIDS 

abordando pontos do contexto social. Uma revisão crítica de literatura 

realizada na África, no qual foram analisados seis estudos conclui que a 

participação no grupo da comunidade é muitas vezes associada à menor 

incidência de HIV, redução do estigma e melhor acesso a alguns serviços 

de saúde
25

. Em contrapartida estudo realizado em Bangladesh com uma 

população de 6771 encontrou que os indicadores de capital social não 

explicam o conhecimento avançado de prevenção e transmissão da AIDS 

de mulheres
26

.  

“É uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 

visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às 

diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País, 

visando à criação de mecanismos que reduzam as situações de 

vulnerabilidade, defendam radicalmente a eqüidade e incorporem a 

participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas”. (Política 

Nacional de Promoção da Saúde, Brasil, 2006). Diante deste contexto foi 

analisado estudo mostrando a influência do Capital Social com a Promoção 

de saúde. Na Suécia foi observado dois indicadores de capital social, 

confiança institucional na área da saúde e confiança generalizada. Os 

resultados mostram que existe associação com a intenção de aceitar a 

vacinação contra a pandemia de 2009 A (H1N1)
27

.  

Em relação ao consumo de álcool, tabagismo e consumo de drogas 

estudo realizado na Suécia mostra que o capital social pode ser um fator 

importante para o futuro desenvolvimento de programas de prevenção em 

matéria de uso dessas substâncias nos adolescente
28

.  Outro estudo 

reallizado na União Sovietica mostra que o capital social pode ser um fator 

importante para o futuro desenvolvimento de programas de prevenção em 

matéria de uso de substância para adolescente. Maior conhecimento sobre 

os efeitos do tabaco na saúde também foram associados ao maior capital 

social
29

. 

A participação em atividades físicas ou mesmo culturais são fatores 

importantes na promoção de saúde. Estudo realizado na Noruega com 

participantes entre 13-19 anos aponta que a participação social está 

fortemente associada com um maior nível de atividade física. Este achado 

sugere que o capital social está a reforçar a capacidade do indivíduo para 

participar de atividade física
30

.  

Atualmente a violência é um problema de saúde pública e políticas de 

enfretamento são necessárias. Estudo realizado na Suécia com participantes 

na faixa etária de 18 anos ou mais sugere que o grupo com orientação 
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bissexual parece ser mais expostas ao baixo capital social (confiança), 

ameaça de violência, e violência do que o grupo com orientação 

homossexual
31

. 

O uso de serviços de saúde também foi associado ao capital social. 

Adolescentes e Adultos com maiores níveis de capital social, em particular 

o apoio social, foram significativamente menos propensos a utilizar 

atendimento odontológico
32

. Estudo realizado no Brasil aponta que 

indivíduos que vivem em bairros com elevado capital social eram 52% 

menos propensos a relatar dor de dente do que aqueles que vivem em 

bairros com baixo capital social
33

. 

Outro estudo realizado na Suécia enfatiza que elementos do capital 

social, em especial o apoio social, podem ser fatores de proteção à saúde 

importantes entre os indivíduos que estão desempregados
34

. 

CONCLUSÃO 

O conhecimento sobre Capital Social é uma importante ferramenta para a 

prevenção de resultados negativos à saúde, bem como para o 

desenvolvimento de estratégias positivas de enfrentamento das 

adversidades que se pode experimentar no contexto social. Dessa forma, a 

coleta de informações sistemáticas sobre esta questão é de extrema 

importância para o conhecimento sobre o tema e um percurso no 

planejamento de estratégias de promoção à saúde. 
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Figura 1. Capital Social aspectos conceituais. 
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Figura 2. Processo de seleção dos artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Apresentação dos artigos segundo autores, ano do estudo, país de origem, faixa 

etária, amostra. 

 

  

 

Autores Ano Local do 

estudo 

Faixa 

etária 

(anos) 

Amostra 

     

1. Aslund
28

 et al 
2013 Suécia 18-85 20538 

2. Gonçalez
24

 et al 2013 Brasil 18-65 7635 

3. Chi
32

 et al 2013 EUA 18-64 1800 

4. Lougsten
30

 et al 2013 Noruega 13-19 8114 

5. Roberts
29

 et al 2013 União 

Soviética 

≥ 18 18000 

6. Lamarca
23

 et al 2013 Rio de 

Janeiro 

  18-30 685 

7. Giordano
22

 et al 2013 Inglatera ≥ 18 6982 

8. Axelsson
31

 et al 2013 Suécia ≥ 18 28198 

9. Rönnerstrand
27

 2013 Suecia ≥ 18 2130 

10. Syeda
26

 et al 2013 Bangladesh ≥ 15 6771 

11. Chola
21

 et al 

12. Santiago
33

 et al 

13. Aslund
34

 et al 

2013 

2013 

2014 

Africa 

Brasil 

Suécia 

≥ 15 

15-19 

13-18 

13381 

624 

7757 
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