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EXPLORANDO O CAPITAL SOCIAL NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SÃO LEOPOLDO: 
UMA PROPOSTA DE ESTUDO. Raquel Hack da Rosa, Marcos Alencar Abaide Balbinotti, Maria 
Teresa Anselmo Olinto, Marcos Pascoal Pattussi (orient.) (UNISINOS). 

Capital social é definido como as características da organização social que facilitam ações conjuntas de indivíduos e 
grupos. Suas principais características incluem: tratar-se de um bem público, encorajar confiança social, facilitar 
cooperação mútua, melhorar o fluxo de informações. Trata-se de um conceito relativamente recente o qual tem sido 
largamente utilizado internacionalmente, porém muito pouco explorado no Brasil. Assim, os objetivos deste estudo 
são: validar uma medida de capital social, descrever sua situação em uma cidade de médio porte brasileira e testar 
sua associação com alguns indicadores de saúde. Para tanto, será realizado um estudo transversal de base 
populacional a partir de uma amostra aleatória de conglomerados (setores censitários). Serão selecionados domicílios 
dentro dos setores sorteados no município de São Leopoldo, e realizadas entrevistas com os chefes destes domicílios 
sorteados. Estima-se serem necessários 40 setores censitários com 37 domicílios em cada setor, perfazendo um total 
de 1480 domicílios a serem visitados. A fim de suportar as discussões e conclusões, serão utilizadas análises 
estatísticas descritivas e inferências. Caminho feito espera-se, com esta proposta de estudo, poder corroborar com o 
desenvolvimento científico criando potencialidade para contribuição relevante e original de seu desenvolvimento, 
tanto em aspectos conceituais, de aferição como no seu efeito na saúde da população. Espera-se também, poder 
conhecer a situação do capital social em São Leopoldo (RS), demonstrar o relacionamento entre capital social e 
saúde e gerar dados para embasar políticas públicas que visem melhorar as condições e a qualidade de vida da 
população de São Leopoldo; podendo ser um estudo de referência para novos estudos em diversos âmbitos que 
primem por prestar auxilio a melhoria da saúde no Brasil. 
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