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RESUMO 

 

O capital social dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) é essencial para o desempenho 

de suas funções, é pela confiança da comunidade no profissional que suas ações são 

desenvolvidas, por meio de visitas domiciliares. Para a gestão pública, a produtividade do 

agente é medida pelo número de visitas mensais, sendo essa sua principal atividade de trabalho. 

No entanto fatores, como interatividade social, troca de informação, cooperação, conhecimento, 

não podem ser medidos nos relatórios de produtividade da Estratégia Saúde da Família. Com 

isso o presente estudo teve como objetivo analisar a influência do capital social dos Agentes 

Comunitários de Saúde no desempenho da Estratégia Saúde da Família (ESF) em municípios 

brasileiros. O fundamento teórico utilizado foi a abordagem de capital social, por afirmar que 

o capital social poderá influenciar: na melhoria da saúde e na promoção de hábitos de 

comportamento saudável, que ampliam o acesso aos serviços de saúde e facilitam o 

desenvolvimento dos processos. Para compreensão desse fenômeno foram selecionados três 

municípios em diferentes regiões do Brasil, de acordo com a divisão geoeconômica de Geiger 

(1964) e com municípios homogêneos (CALVO et al.,2016) quanto ao porte populacional e 

cobertura de serviços de saúde. Com a utilização de dados primários e secundários, na coleta 

de dados foi utilizado três técnicas: questionário semiaberto com gerador de nomes (n=333), 

entrevistas semiestruturadas com diretores da ESF (n=3) e relatórios de produtividade dos 

Agentes Comunitários de Saúde em 2017. Para análise desses dados foi proposto um modelo 

de regressão linear múltipla para identificar a relação do capital social com indicador de 

produtividade. Uma análise de conteúdo para as entrevistas e questões abertas do questionário. 

E por fim, a Análise de Redes Sociais (ARS) com a utilização das medidas de coesão e 

confiança, com as métricas de centralização, densidade, intermediação, proximidade e E-index. 

Verificou-se que o capital social faz parte da motivação pelo trabalho, atuação na comunidade, 

troca de informação e interatividade social. O número de visitas (produtividade do ACS) é um 

indicador limitado, com baixa importância na explicação do capital social. Fatores como 

resolutividade, falta de reconhecimento, falta de capacitação, infraestrutura e recursos, 

influenciam diretamente no desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde. As relações com 

médicos e enfermeiros, constituindo um capital social tipo ligação (linking) proporciona maior 

diversificação e disseminação de conhecimento e informações. O Agente Comunitário de Saúde 

exerce influência na Estratégia Saúde da Família, não só por meio de suas visitas domiciliares, 

mas no relacionamento com outros profissionais, atuando como um ator ponte, por se relacionar 

com atores com baixas conexões com a comunidade. E por ocupar posições centrais em suas 

redes de relacionamento. 

 

Palavras-chave: Capital Social; Agente Comunitário de Saúde; Análise de Redes Sociais; 

Desempenho; Influência. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The social capital within Community Health Workers (CHW's) is essential for the performance 

and their functions., It is through the community's trust in the that their actions are developed 

seen in a professional manner, through home visits. Therefore, for public management, the 

agent's productivity is measured by the number of monthly visits in the community, which is 

their main work activity. However factors, such as social interactivity, information exchange, 

cooperation, knowledge, can not be measured in the Family Health Strategy's productivity 

reports. Thus, the present study had as objective to analyze the influences of social capital, of 

the Community Health Workers on the performance of the Family Health Strategy (FHS) in 

Brazilian cities. The theoretical basis used was the social capital approach, due to it affirming 

that social capital influences: improving health and promoting healthy behavior habits, which 

increase access to health services and facilitates the development of processes. In order to 

understand this phenomenon, three municipalities were selected in different regions of Brazil, 

according to Geiger's geo-economic division (1964), homogeneous municipalities (CALVO et 

al., 2016) regarding population size and coverage of health services. In the data collection, three 

techniques were used: semi-open questionnaire with name generator (n = 333), semi-structured 

interviews with FHS directors (n = 3), and CHWs productivity reports in 2017. For the analysis 

of this data a multiple linear regression model was proposed to identify the relation of social 

capital with productivity indicator. A content analysis for the interviews and open questionnaire 

questions. Finally, Social Network Analysis (SNA) with the use of cohesion and trust measures, 

with centralization, density, intermediation, proximity and E-index metrics. It was verified that 

the social capital is part of the motivation for the work, acting in the community, exchange of 

information and social interactivity. The number of visits (CHW productivity) is a limited 

indicator, with low importance in the explanation of social capital. Factors such as resoluteness, 

lack of recognition, lack of capacity building, infrastructure and resources, directly influence 

the performance of CHW's. The relationships with doctors and nurses, constituting a social 

capital linking type, provides greater diversification and dissemination of knowledge and 

information. The CHW exerts influence in the FHS, not only through its home visits, but in the 

relationship with other professionals, acting as a bridge actor, by relating to actors with low 

connections to the community. And by occupying central positions in their relationship 

networks. 

Keywords: Social Capital; Community Health Works; Social Network Analysis; Performance; 

Influence. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como objetivo coordenar as redes de atenção 

à saúde, solucionar necessidades básicas de saúde nas comunidades, ampliando assim a 

cobertura e acesso aos serviços de saúde. Sendo composta por uma equipe multiprofissional 

(SILVA; DALMASO, 2002; OLIVEIRA; SPIRI, 2006; CASTRO et al., 2017), na qual o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como um elo entre a Estratégia Saúde da Família e 

a comunidade (SILVA; RIBEIRO, 2009; JUCA et al., 2018; LOPES et al., 2018), possibilitando 

o fortalecimento das relações existentes entre os profissionais que atuam na saúde com a 

população (PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016).  

O Ministério da Saúde destaca que a proximidade com a comunidade favorece a 

identificação de situações de risco, orientação, prevenção e promoção à saúde (BRASIL, 2011).  

O desempenho da atuação do Agente Comunitário de Saúde é medido pelo número de visitas, 

para efeito de gratificação (BARALHAS; PEREIRA, 2011; MOROSINI; FONSECA, 2018). 

A visita é importante na construção de novas relações entre os profissionais e familiares, 

formação de vínculos, aumento do aceso aos serviços de saúde, maior acesso às informações 

sobre serviços disponíveis e melhor compreensão das famílias acompanhadas (SILVA; 

ANDRADE, 2013; QUEIRÓS; LIMA, 2012; ALVES; SANTOS, 2010). As visitas apresentam 

um viés quantitativo que toma como base o alcance das metas que englobam tarefas 

relacionadas ao campo biomédico (ALONSO; BÉGUIN; DUARTE, 2018). 

No entanto, estudos apontaram que o número de visitas é uma variável quantitativa e 

não equivalente as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde (BACHILLI; SCAVASSA; 

SPIRI, 2008; GOMES et al., 2011; BARALHAS; PEREIRA, 2011). Além de que problemas 

operacionais de infraestrutura ou culturais, influenciam na resolutividade e atuação dos Agentes 

Comunitários de Saúde, que não são analisados pelo número de visitas domiciliares. 

Ampliando tais métricas, os autores Lima e Moura (2005), incluíram o capital social 

como um fator que contribui para o desempenho da atuação do Agente Comunitário de Saúde, 

facilitando obtenção de informações, a criação de confiança da população no profissional. Fator 

fundamental para o êxito do programa (LIMA; COCKELL, 2008). 

Diante disso, o presente estudo buscou responder a seguinte questão: De que forma o 

capital social dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelecido na rede social de trabalho 

influencia no desempenho da Estratégia Saúde da Família e nos resultados das suas ações 

em municípios brasileiros? 
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Para responder à questão de pesquisa, o presente estudo selecionou três municípios, um 

município de cada região (Nordeste, Centro-sul e Amazônico), com 50 a 100 mil habitantes e 

com 100% de cobertura de Agente Comunitário de Saúde. Foram aplicados 333 questionários 

com Agentes Comunitários de Saúde, 3 entrevistas semiestruturadas com as coordenadoras da 

Estratégia Saúde da Família e coleta de dados secundários de produtividade do Agente 

Comunitários de Saúde. 

Para análise dos dados foi inicialmente caracterizada a amostra, para explicar o perfil 

dos Agentes Comunitários de Saúde, atuação e percepção sobre o trabalho e a comunidade. 

Essa compreensão fez-se necessária, por entender que o capital social faz parte da motivação 

pelo trabalho, atuação na comunidade, troca de informação e interatividade social.  

Em seguida foi proposto um modelo de regressão linear múltipla, para explicar a relação 

entre fatores determinados pela Estratégia Saúde da Família como determinantes para o 

desempenho do agente, sendo o número de visitas o aspecto central (variável dependente). No 

entanto, o número de visitas é um indicador limitado para medir desempenho, pois a atribuição 

central do Agente Comunitários de Saúde está vinculada a fatores como confiança, capital 

social, troca de informação, interatividade social, que não se pode mensurar exclusivamente 

pelo número de visitas que realiza. Para avaliar o desempenho do Agente Comunitários de 

Saúde é necessário considerar a dinâmica relacional (NUNES et al., 2018). 

Para isso, com a utilização da análise de redes sociais, foi possível compreender o nível 

e estrutura do capital social dos agentes e como os relacionamentos podem influenciar no 

desempenho de suas atividades. O relacionamento desses profissionais com médicos e 

enfermeiros gera um tipo de capital denominado de ligação (linking), essencial para abrir canais 

de informações visando proporcionar o desenvolvimento do bem-estar comunitário (PUTNAM, 

2000), com possibilidade de acesso às instituições (GRANOVETTER, 1973). 

Para compreensão desse fenômeno o trabalho está dividido em cinco capítulos, o 

primeiro introdutório, contextualizando a instituição e características da atividade do agente 

comunitário de saúde. Em seguida, no segundo capítulo discute-se a teoria do capital social, 

apresentando sua composição, dimensões, tipologias e níveis. O capital social em saúde é 

destacado pelo nível de confiança interpessoal, as trocas entre os indivíduos e a participação 

em organizações da sociedade.  

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, para definição, 

coleta e instrumento de pesquisa. Para análise dos dados, o capítulo ainda expõe o método de 

análise de redes sociais, que possibilitará ao estudo das dimensões cognitivas, estruturais e 
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relacionais do capital social, bem como os tipos de capital social prevalecentes nas relações de 

trabalho e confiança. 

Em seguida, no capítulo quatro serão apresentados os dados e análises da pesquisa, 

sendo subdividida em duas partes, a primeira tratará do perfil dos entrevistados para 

caracterização da amostra com questões demográficas, em seguida uma análise da atuação e 

percepção do trabalho na comunidade, a comunicação e auxílio no trabalho e na comunidade e 

as análises de redes sociais de trabalho e confiança. Por fim o trabalho contemplará um capítulo 

conclusivo, composto pelos principais resultados e entendimentos acerca do fenômeno 

investigado. 
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1. CONTEXTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

1.1. A Gênese 

 

Há duas possíveis origens dos Agentes Comunitário de Saúde: a primeira ocorreu na 

Rússia no final do século XIX, onde havia um treinamento médico de três anos para pessoas 

denominadas de feldshers, que passaram a ter autorização para prestarem serviços de atenção 

primária à saúde auxiliando os médicos; – a segunda nas zonas rurais trabalhando em seu lugar, 

pois recebiam também treinamento em obstetrícia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1974). 

Outro exemplo são os médicos pés-descalços em Ding Xian na China que em 1920, sob 

a orientação de John G. Grant da Fundação Rockefeller, foram designados para Universidade 

Médica de Pequim e Jimmy Yen, um chinês especialista em desenvolvimento comunitário, 

passou a treinar durante três meses, fazendeiros analfabetos para registrarem nascimentos e 

mortes, vacinarem contra doenças, darem palestras, primeiros socorros, educação em saúde e 

ajudarem às comunidades. Foi de grande valia o trabalho dos médicos pés descalços, 

envolveram a própria comunidade tanto na abordagem, quanto na responsabilização por seus 

problemas de saúde (TAYLOR-IDE; TAYLOR; XIAN, 2002). 

O moderno modelo médico ocidental passou a demonstrar sua incapacidade, nas 

décadas posteriores, de atender às necessidades das populações rurais pobres nos países em 

desenvolvimento. Na Década de 1960, o conceito de médicos de pés descalços ganhou 

notoriedade, um trabalhador que poderia ser bem treinado, mesmo sem formação universitária 

serviria para auxiliar médicos, enfermeiros graduados. Os médicos pés descalços serviriam de 

norteamento para os programas de Agentes Comunitários em vários países nos continentes 

africanos, asiático e americano (KING, 1966). 

O fracasso do modelo médico e as experiências positivas dos médicos descalços fez com 

que a Christian Medical Comission (CMC) integrante do Conselho Mundial de Igrejas, sediada 

em Genebra, passasse a considerar um novo caminho para prover a saúde nos países em 

desenvolvimento, orientado pelos princípios: justiça social, equidade, participação comunitária, 

prevenção, colaboração multissetorial, descentralização de serviços para que ficasse próximo 

as suas casas, provisão de serviços por equipe de trabalhadores baseados na comunidade. A 

Organização Mundial da Saúde passou a dialogar com a Christian Medical Comission 

(LITSIOS, 2004). 
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O diálogo entre a OMS e a CMC resultou em livro que foi publicado em 1975 com o 

título de capa “saúde para o povo”, com vários estudos de caso de vários países em que os 

Agentes Comunitários de Saúde constituíam a base dos programas de Saúde. Esse livro serviu 

como norte para conferência internacional sobre atenção primária à saúde em Alma-Ata, no 

Cazaquistão no ano de 1978 organizado pela OMS e as Nações Unidas para Infância. A maioria 

dos países membros da Organização Mundial de Saúde se fez presente. Ficou estabelecido a 

Declaração de Alma-Ata que buscava a realização de saúde para todos até os anos 2000 via 

atenção primária em saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1978; PERRY, 2013). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) deveria compreender o indivíduo de forma holística, 

integrado em um contexto sociocultural, econômico e político, observando de início os 

problemas da comunidade, adequando o cuidado de forma contínua, ampla e focada na pessoa 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2007).  Em decorrência dessa 

compreensão ocorrida na Conferência de Alma-Ata, sobre os cuidados primários de saúde, a 

atuação de diversos países vem sendo avaliada, redefinida e organizada para ser o contato inicial 

do indivíduo, da família e da comunidade com a oferta de serviços de saúde integral, adequados 

as realidades econômicas, políticas, culturais locais, enfatizando as determinantes sociais, a 

equidade e solidariedade (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2007). 

As discussões na Conferência de Alma-Ata serviram para reafirmar e revitalizar a saúde 

como um direito fundamental do ser humano, que impulsionou os movimentos sociais no 

Brasil. Nesse instante, o campo de saúde coletiva com intervenções coletivas e não mais 

individuais como eram feitas no processo de saúde-doença (FAUSTO; MATTA, 2007). 

No relatório final da Alma-Ata, os participantes enfatizaram que os cuidados primários 

deveriam ser os meios em que seriam alcançados padrões aceitáveis de atendimento às 

populações do mundo o mais breve possível, e que o programa de saúde fosse conectado ao 

desenvolvimento social e fundamentado no espirito de justiça (WORLD HEALTH 

ORANIZATION, 1978b; SILVA; DALMASO, 2002).  

No Brasil, começo dos anos 1970, era contrastante o cenário da assistência médica 

brasileira, percebia-se notoriamente dois lados, de um a supremacia de uma medicina 

diferenciada, com custos elevados e intenso consumo, do outro lado um contingente expressivo 

sem ter suas necessidades elementares atendidas (SILVA; DALMASO, 2002).  

Para mudar essa realidade nos países em desenvolvimento, a Organização Mundial de 

Saúde passou a intensificar reuniões e a produção de documentos que beneficiariam a expansão 

de cobertura com base nos serviços básicos de saúde (FONSECA; MENDONÇA, 2013). 
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Publicação como a Alternative approaches to Meeting Basic Health Needs of Populations in 

Developing countries (DJUKANOVIC, 1975) ampliou as críticas ao modelo ocidental 

industrializado, destacando os problemas enfrentados pelas populações dos países em 

desenvolvimento (FONSECA; MENDONÇA, 2013). 

 Um ano após a publicação da “Declaração de Alma-Ata, a Fundação Rockefeller, com 

apoio do Banco Mundial teve uma outra interpretação sobre a Atenção Primária à Saúde, 

organizaram uma conferência realizada em Bellagio na Itália com o título de Saúde e População 

em Desenvolvimento. Os participantes da conferência ou Declaração de Alma-Ata, 

apresentaram uma estratégia reducionista, na qual seriam realizados serviços básicos de saúde, 

significando um conjunto de intervenções técnicas de baixo custo, para resolver problemas de 

saúde materno-infantis de países pobres (WARREN, 1988). 

 A Conferência de Bellagio optou pela Atenção Primária à Saúde seletiva, que tinha 

como parâmetro a formulação de programas focados em problemas específicos de saúde com 

o objetivo de alcançar grupos populacionais em situações de pobreza (CUETO, 2004). Porém 

os programas estabelecidos pela Atenção Primária à Saúde seletiva apresentavam 

características de programas verticais sem nenhuma relação com as causas sociais do processo 

de adoecimento, utilizavam medidas paliativas e um pleno distanciamento da ideia de atenção 

integrada em um sistema de saúde, demonstrando com isso que a saúde não foi entendida como 

uma meta em toda sua complexidade e seu relacionamento com outros setores como educação 

e trabalho (WARREN, 1988). 

A Atenção Primária à Saúde foi um conceito subestimado e mal compreendido, 

provavelmente por ser um termo comumente relacionado à atenção rural, pela ideia equivocada 

de baixa complexidade, sem especialização (PARKER; WALSH; COON, 1976). 

 Um dos principais problemas era a compreensão do que seria a Atenção Primária em 

Saúde, e no relatório da Conferência de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde consistiria em 

cuidados essenciais referendados em métodos práticos, comprovados cientificamente e que 

fossem aceitáveis socialmente e em tecnologia de acesso universal para o indivíduo, seus 

familiares e sua comunidade. Constitui-se o primeiro contato destes com o processo de 

atendimento no sistema de saúde (FONSECA; MENDONÇA, 2013). 

Superada essa fase de entendimento da Atenção Primária à Saúde, caberia a cada país 

desenvolver meios para adequá-la a própria realidade (MELLO; FONTANELLA; DEMARZO, 

2009). Sobre a adequação dos serviços de saúde integradas a cada realidade, Conill (2008) 

comentou que os serviços locais inseridos em um sistema nacional que contaria com a 
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participação da população, ações intersetoriais e a relação da saúde com o desenvolvimento 

econômico com os principais componentes da Atenção Primária à Saúde. Assim como discutir 

sobre o elitismo médico, que recorrentemente questionava a superespecialização de postos de 

saúde, outro era o uso adequado da tecnologia que estava contextualizada na crítica aos modelos 

dos hospitais urbanos. Vislumbrava-se positivamente a necessidade de postos em zonas rurais 

(CUETO, 2004). 

 Questões atinentes a serviços de saúde, já eram estudadas pelo Banco Mundial desde a 

década de 1960, fazendo parte das discussões a utilização de suas políticas para os sistemas de 

saúde em países em desenvolvimento, seus impactos e delimitações na Atenção Primária à 

Saúde (FONSECA; MENDONÇA, 2013).  Assuntos como o financiamento e a impossibilidade 

de viabilizar tal modelo, pois apenas uma parcela seria capaz de pagar por serviços de saúde e 

a destinação de serviços aos mais carentes, e a associação entre o princípio da universalidade 

do direito à saúde e a responsabilidade do estado pela prestação da atenção à saúde (FONSECA; 

MENDONÇA, 2013).  

Donnangelo (1976) destacou que mesmo distante a possibilidade da universalização da 

saúde no Brasil estabelecia a necessidade de recursos para corrigir distorções do modelo 

vigente. Certeza de que seria inviável a criação de medidas que alterassem de forma radical as 

bases da organização assistencial. Formas alternativas de racionalização do conjunto do setor 

compatíveis com o modelo dominante seriam necessárias para se tornar um modelo de saúde 

mais inclusivo e com possibilidades de expressão das pessoas.  

 A Lei 6.229/75 enfatizou a organização do Sistema Nacional de Saúde, discorreu sobre 

a designação de setores institucionais que deveriam desenvolver ações e programa relativos à 

saúde (BRASIL, 1975). O conselho de desenvolvimento social e os ministérios da saúde, 

previdência e assistência social, interior, educação, cultura e trabalho, mencionava as 

atribuições dos estados e municípios e as formas de coordenação. Ficou sob a responsabilidade 

do Conselho de desenvolvimento social garantir as diretrizes gerais (SILVA; DALMASO, 

2002).  

 O governo brasileiro seguindo essas deliberações, criou no ano de 1976 o Programa de 

Interiorização das ações de Saúde e Saneamento (PIASS). Foi implantado inicialmente em 

alguns municípios. Passou a contratar moradoras das próprias comunidades, com baixa 

escolaridade e integrantes de organizações sócias, potencializando com isso as experiências de 

práticas de saúde com trabalhadores não qualificados no espectro da Atenção Primária de Saúde 

(PESSÔA, 2005; CORBO; MOROSINI; PONTES, 2007). 
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 O cenário político, coordenado pelos governos militares, era das suspenções dos direitos 

democráticos e participações políticas, não houve representantes na Conferência de Alma-Ata, 

apenas ratificaram em 1979, além do que eram favoráveis à privatização do setor de saúde 

(ALEIXO, 2002).  

O desenvolvimento econômico acoplado ao financiamento público oriundo do setor 

produtivo e do capital internacional, estabeleceu que o Programa de Interiorização de ações de 

Saúde e Saneamento tivesse uma difusão em espaços que não ameaçasse os interesses do setor 

privado e conveniados. Esses ampliavam estruturalmente na lógica médico-curativa, apoiado 

no modelo hospitalocêntrico, vinculado à concentração de equipamentos médico-hospitalares 

(FONSECA; MENDONÇA, 2014). 

O PIASS atendia inicialmente ao nordeste do Brasil, nos anos de 1976 até 1979, com a 

finalidade de estruturar as unidades de saúde pública em pequenas comunidades com população 

de até 20 mil habitantes. Aproveitou amplamente pessoas de níveis auxiliares que eram 

recrutados na própria comunidade, para realizarem praticas sanitárias conexas aos domicílios, 

atenção individual e ao meio ambiente (SANTOS; PIERANTONI; SILVA, 2010).    

O programa era caracterizado como um modelo regionalizado, hierarquizado composto 

de quatro níveis assistenciais, compreendido como porta de entrada para o sistema de saúde, 

apresentado como diretrizes: a) universalização, b) acessibilidade, c) descentralização, d) 

integralidade e a ampla participação comunitária (SANTOS; PIERANTONI; SILVA, 2010). A 

participação comunitária era contínua, objetivava a simplificação a ser estabelecida em cada 

segmento da atenção básica, cabendo à comunidade se mobilizar para garantir a 

sustentabilidade (SILVA; DALMASO, 2002). 

No final da década de 1970 o programa se expandiu nacionalmente, a partir do Decreto 

Presidencial nº 84.219/1979 estabeleceu novas diretrizes políticas que o Ministério da Saúde, 

concentrando suas atividades na atenção primária dos serviços básicos (BRASIL, 1979; 

ESCOREL, 1999). A Secretaria de Estado da Saúde no ano de 1981 apresentou ao Ministério 

de Saúde o Plano Operativo Anual com a finalidade de que as duas instâncias de governo 

pudessem estabelecer um convênio. As diretrizes do Ministério da saúde destacaram a ênfase 

na operação das redes de serviços básicos na saúde, a participação comunitária, a 

regionalização, a integração programática, tecnologia simplificada. Incluíram nesse plano o 

Vale do Ribeira (SILVA; DALMASO, 2002). 

A inclusão do Vale do Ribeira no Plano Operativo Anual, desencadeou a elaboração do 

Projeto de Expansão dos Serviços Básicos de Saúde e Saneamento em Área Rural, sendo 
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aprovado em esfera nacional. Estabeleceu dessa forma o início do Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento no Estado de São Paulo, com o projeto denominado Devale 

(SILVA; DALMASO, 2002). Este tinha com estratégia a extensão das atividades de assistência 

primária à população residente na periferia dos centros urbanos e na zona rural, condicionadas 

a instalações de postos de saúde, e o recrutamento de agentes de saúde na própria comunidade, 

abrangendo inicialmente 17 comunidades rurais e 8 municípios (SANTOS; PIERANTONI; 

SILVA, 2010). 

O projeto Devale ocorreu em uma conjuntura estadual, com o objetivo de pôr em prática 

as missões institucionais de ampliação de cobertura dos serviços de saúde, saneamento para 

uma região do Estado de São Paulo.  O agente de Saúde recrutado diretamente na comunidade, 

em tese, deveria realizar tanto os serviços mais técnicos como atendimento aos indivíduos e 

famílias, intervenções favoráveis a promoção da saúde e monitoramento de grupos, quanto os 

específicos: ações políticas de organização da comunidade para transformações sociais vigentes 

(SILVA, 2001). 

O agente de saúde do projeto Devale, não dispunham de instrumentos básicos para 

desenvolver suas atividades para as quais recebeu capacitação, não havia espaço para discutir 

sobre as condições de trabalho onde era desenvolvido. Essa limitação dificilmente poderia ser 

mudada, pois reproduzir as propostas que originaram os projetos e direcionaram seu 

treinamento, mesmo sendo muito empenhado para manter um padrão de trabalho, e não 

alcançando, ocasionava um grande desgaste no profissional (DALMASO et al., 2011).  

No Ceará ocorreu a primeira experiência de trabalho em ampla escala que foi o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde no ano de 1987 (SANTOS; FRACOLLI, 2010; 

TOMAZ, 2002; ÁVILA, 2011). O governo do Estado com a intenção de combater à seca, abriu 

frentes de trabalho para pessoas de várias regiões, marcando dessa forma o início do programa, 

possibilitando a curto prazo o emprego de mais de seis mil agentes comunitários com a 

finalidade de desenvolverem ações básicas de saúde: terapia de reidratação oral, e orientar sobre 

aleitamento maternos, para pessoas de 118 municípios cearenses (SOUSA, 2001), e receberiam 

recursos de emergência pelo governo federal. Os agentes passaram a repensar uma tentativa de 

trabalho para garantir um futuro, mesmo diante de tamanha crise, na qual o fator mais 

importante era sobreviver (MINAYO; D’ELIA; SVITONE, 1990). 
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1.2. Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

 

O Agente Comunitário de Saúde teve sua inserção nacional com a criação do Sistema 

Único de Saúde com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

considerado um programa de transição ampliado, com a finalidade de contribuir com a interação 

dos profissionais da saúde, e a vinculação entre os serviços de saúde e a comunidade (BRASIL, 

1997a, 2006a). 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde implantado pelo Ministério da Saúde 

1991 no Estado da Paraíba, teve como finalidade diminuir a mortalidade infantil, estabelecido 

por um plano piloto visando reorganizar a atenção básica pelas ações dos Agentes Comunitários 

de Saúde responsáveis pela intermediação entre os serviços de saúde com a comunidade em 

que reside (LIMA; COCKELL, 2008; STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2009).   

A partir do entendimento dos determinantes sociais do processo saúde-doença e da 

necessidade de associar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças (MOROSINI; 

FONSECA, 2018).  O programa de Agentes Comunitários de Saúde no Ceará em 1987, previa 

em cada um dos municípios envolvidos, atender às necessidades de saúde de toda a população. 

A ideia central consistia em empregar os mais pobres do estado, preferencialmente as mulheres 

que assim melhorariam a sua condição social, e possivelmente, estimulariam o envolvimento 

de outras mulheres na sociedade (SILVA, 1997; SILVA; DALMASO, 2002). 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde foi idealizado com base no médico da 

família do Niterói-RJ e os Agentes Pastorais da Igreja Católica. Porém a experiência que serviu 

de modelo, foi a do Município de Jucás-CE, por aproximação regional, foi o Programa de 

Agentes de Saúde, que foi implantando em 1987, que tinha como meta combater os elevados 

índices de mortalidade infantil, ocasionada pelos efeitos da seca e empregar mulheres que 

residiam na região (LIMA; MOURA, 2005; LOTTA, 2012; SIMAS; PINTO, 2017). 

Findo o período crítico de estiagem, o programa mais amplo, foi sendo paulatinamente 

desativo. Porém devido às manifestações das comunidades que eram assistidas, os técnicos do 

governo decidiram pela manutenção e expansão do programa, que passaria a ser financiado 

pelos recursos do tesouro do estado (MINAYO; D’ELIA; SVITONE, 1990).  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde teve como objetivo primordial 

contribuir para a redução da mortalidade infantil e mortalidade materna, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste. Porém, o Ministério da Saúde, com base na experiência do estado do 
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Ceará, entendeu que os Agentes Comunitários de Saúde seriam importantes na organização do 

serviço básico de saúde nos municípios (VIANA; DAL POZ, 1998).   

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde visou promover a reorientação do 

modelo de assistência de amplitude municipal, destinado à atenção básica à saúde, que se baseia 

na Portaria nº 1.886/1997 e na Lei 10.507/2002 que estabeleceram que o trabalho do Agente 

deve ser prestado aos gestores municipais do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1997a, 

2002). 

No documento saúde da família: uma estratégia para reorientação do modelo assistencial 

de 1997 (BRASIL, 1997b), foram reforçados os pontos centrais do programa: o estabelecimento 

de vínculos, bem como a criação de laços de compromisso e corresponsabilidade entre os 

profissionais de saúde e a população. A vinculação institucional dos agentes foi um tema 

discutido desde as proposições inicias do Programa de Agentes Comunitários de Saúde quando 

já aparecia como um dos principais desafios a enfrentar na implantação do programa (SILVA; 

DALMASO, 2002).  

Devido aos resultados positivos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a 

comunidade passou a dar maior importância às informações e estabelecendo maior grau de 

confiança no trabalhado desses profissionais, havendo também a melhoria de indicadores como 

vacinação, qualidade do trabalho, mortalidade infantil por diarreia. Determinaram a ampliação 

do programa no estado do Ceará e no País, propondo o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde pelo Ministério da Saúde (SILVA; DALMASO, 2002), que levou o Ministério da Saúde, 

em 1991, a estender o PACS transformando no Programa Nacional dos Agentes comunitários 

de Saúde (PNACS), ampliando a capacidade de resolutividade no trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde (CHIESA; FRACOLLY, 2004). 

 A implantação do Programa Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde se constituiu 

como uma substituição do modelo tradicional curativo pelo preventivo, orientado para a família 

em seu ambiente físico e social como núcleo de ação (BORNSTEIN; STOTZ, 2008a), priorizou 

a detecção das necessidades da população (BRIGAGÃO; GONÇALVES, 2009).  

Houve duas questões importantes no processo de implantação do PNACS: (a) a escolha 

do agente, via processo seletivo, capacitação e avaliação; e (b) as condições institucionais da 

gestão da saúde no nível local – o envolvimento dos usuários; a formação dos conselhos de 

saúde, o nível de autonomia da gestão financeira, recursos humanos disponíveis e a capacidade 

instalada disponível (VIANA; DAL POZ, 1998). 
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O Programa Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde teve como justificativa de 

implementação a existência de experiências na atenção primaria em quase todo o território 

brasileiro, os resultados positivos por muitos Agentes Comunitários de Saúde. Um dos fatores 

principais não foi apenas a integração do agente como elo entre o sistema de saúde e a 

comunidade, mas a possiblidade de resolutividade e evitar uma parte dos problemas que 

congestionam o sistema de assistência à saúde (SILVA; DALMASO, 2002).  

O enfoque do Programa Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde foi a ampliação 

da cobertura da atenção básica e a inserção do Agente Comunitário de Saúde como um 

trabalhador encarregado de desenvolver ações relativas ao controle de peso, orientações a 

grupos específicos de patologias e distribuição de medicamentos. A atenção também passou a 

ser orientada à família, entendida e compreendida a partir de seu ambiente físico e social, o que 

possibilitou às equipes que desenvolviam seus trabalhos, perceberem de forma ampla o 

processo saúde-doença e do uso de medidas que transcendessem às práticas curativa (CHIESA; 

FRANCOLLI, 2004).   

Silva e Dalmaso (2002) descreveram que essas medidas estavam inseridas nos objetivos 

do programa, seja ele o geral, em que era expresso em termos de melhorias dos agentes 

comunitários, seja da primordial capacidade da população aprender a cuidar da sua saúde, com 

as informações que eram repassadas. Os objetivos específicos abrangiam a capacitação 

continua dos agentes para executarem seus trabalhos no primeiro nível da atenção à saúde, 

assegurando cuidados à população com um grau de resolutividade compatibilizada com sua 

função, dessa forma contribuir para ampliação da atenção à saúde, e um serviço integrado dos 

agentes com suas unidades de saúde, fortalecendo a ligação dos serviços de saúde e ampliando 

o acesso às informações sobre saúde.   

Moura et al., (2010) enfatizaram que ao criar o Programa Nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde, o Ministério da Saúde o compreendia como uma das principais 

estratégias para reorganização da atenção à saúde, visando minorar os elevados índices de 

morbimortalidade infantil, cooperar para melhorar a qualidade de vida, investir em educação 

em saúde. Sabendo que a função do Agente Comunitário de Saúde era de orientar as famílias, 

percorrer para cadastrar as famílias, verificar os problemas de saúde na comunidade e 

encaminhá-los as unidades de saúde.  

A instauração do Programa Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde não teve o 

objetivo de substituir as atribuições dos outros profissionais da saúde que se empenhavam em 

garantir melhor serviços à comunidade. O entendimento era de que por ser originário do povo, 



26 
 

 
 

conhecia as necessidades dos moradores. Entidades de enfermagem estavam convictos de que 

a incorporação de Agente Comunitário de Saúde para trabalharem na atenção básica de saúde, 

atividades semelhantes com as de enfermagem, iria elevar o contingente de profissionais com 

baixa qualificação, fato esse que mobilizou o Ministério da Saúde a assumir o compromisso 

com as entidades de enfermagem que os Agentes Comunitários de Saúde após a capacitação 

nos setores de ações básicas em saúde e educação sanitária, ocorreriam processos de formação 

continuada para melhor capacitá-los (SILVA; DALMASO, 2002).  

No início da década de 1990 o Programa perde o nacional da sigla, voltando a ser 

denominado PACS, e as Secretarias Estaduais de Saúde assinam um convênio com o Fundo 

Nacional de Saúde – Ministério da Saúde estabelecendo o repasse de recursos e custeio do 

programa, e o pagamento dos agentes seria mensal, na forma de bolsa no valor de um salário 

mínimo. O programa passou a ser apoiado pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF).  Nesse período 847 municípios brasileiros estavam dentro do programa, e os agentes 

já eram 33.488 (SILVA; DALMASO, 2002). 

No ano de 1994 o Programa de Saúde da Família foi oficializado, tendo sua idealização 

um ano antes, 1993, e sua expansão ocorreu um ano após em 1995. A concepção do programa 

era fazê-lo um instrumento de reorganização do Sistema Único de Saúde-SUS e da 

municipalização, estando definido que sua implantação deveria privilegiar áreas de maior risco 

social (VIANA; DAL POZ, 1998).  

A partir de 1995, são definidos e institucionalizados os mecanismos e patamares de 

financiamento e muitos municípios passam a se interessar pelo programa, particularmente, 

aqueles com uma estrutura de atenção básica pouco desenvolvida. Passou a ter como população 

alvo os residentes nas áreas delimitadas no Mapa da Fome do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), de acordo com as características geográficas e a distribuição da população 

em cada município (SILVA; DALMASO, 2002). 

A formação básica dos profissionais de saúde integrados ao Programa Saúde da Família 

deveria ser direcionada para esse modelo de atenção, o que exigiria qualificação técnica e 

identificação do trabalho. O Ministério da Saúde nos anos de 1997 e 1999 reforçou o 

entendimento do Programa Saúde da Família como uma estratégia para reorganização do 

modelo de atenção básica em saúde e que os princípios que orientariam as unidades básicas 

deveriam ser pautados na saúde da família, tais como: a) caráter substitutivo: as práticas 

assistenciais deveriam ser substituída por um novo processo de trabalho focado na vigilância 

em saúde, b) integralidade e hierarquização: serviços vinculados à rede de serviços, garantindo 
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a referência e contra referência; c) territorialização e a descrição da clientela: o território de 

trabalho previamente definido, cada equipe atendendo até 4.500 pessoas e d) equipe 

multiprofissional: médico generalista, ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (SILVA; DALMASO, 2002).  

 

1.3. Estratégia Saúde da Família (ESF) 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi batizada com este nome em 1997, porém foi 

criado em 1994 originalmente com o nome de Programa Saúde da Família (PSF), tendo como 

principal objetivo ser um modelo prioritário de reorganização da Atenção Primária à Saúde no 

pais, conforme as normativas do Sistema Único de Saúde (SUS) (CASTRO et al., 2017; 

NUNES et al., 2018).  

Além disso, a Estratégia Saúde da Família almeja coordenar as redes de atenção à saúde, 

solucionar necessidades básicas de saúde nas comunidades e desenvolver uma rede capilarizada 

que auxiliasse na descentralização do sistema de saúde brasileiro (CASTRO et al., 2017). A 

Estratégia Saúde da Família é composta por profissionais da área da saúde e conta com diversas 

equipes de médicos, dentistas, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em saúde 

bucal, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de contar com a participação dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ALVES; AERTS, 2011). 

O Programa Saúde da Família foi desenvolvido a partir de pressões dispensadas ao 

governo oriundas do contexto interno e externo (BEERENWINKEL; KEUSEN, 2014). No 

contexto interno, o Programa Saúde da Família foi defendido como um instrumento que 

auxiliaria nas dificuldades da transformação da atenção primária, sendo uma resposta para as 

carências e necessidades apresentadas pelos indivíduos que integram comunidades e a 

população em geral (NUNES et al., 2002; JARDIM; LANCMAN, 2009). Em relação às 

pressões efetivadas pelo contexto externo, organismos internacionais como o Banco Mundial, 

demandavam um posicionamento do governo para que estes programas pudessem atender às 

necessidades da população brasileira em relação à atenção básica de saúde (BEERENWINKEL; 

KEUSEN, 2014). 

As atividades iniciais do Programa Saúde da Família se posicionavam basicamente em 

atividades preventivas e programáticas não mais enfocando somente o indivíduo, mas 

introduzindo a noção de cobertura por família (ROSA; LABATE, 2005). O governo expandiu 

o programa por intermédio da Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, agregando o Programa 
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Saúde da Família à estratégia prioritária do Ministério da Saúde, objetivando a reestruturação 

da atenção básica no Brasil (BRASIL, 2006c; BEERENWINKEL; KEUSEN, 2014). No início, 

o programa ainda contava com a viabilização do acesso universal a serviços de saúde de 

qualidade, por meio de cadastros e vinculações de usuários dos serviços ofertados 

(BEERENWINKEL; KEUSEN, 2014). 

Além disso, a partir de uma proposta de reorientação do modelo assistencial 

desenvolvido pela Atenção Primária à Saúde, foi criado pelo Ministério da Saúde o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Logo, as atividades dos programas PACS e do 

Programa Saúde da Família são alicerçados pelos Agentes Comunitários de Saúde (SANTOS 

et al., 2011). Deste modo, o Agente Comunitário de Saúde se define como um profissional sui 

generis, tendo suas identidades vinculadas às comunidades onde atuam, estes profissionais 

executam tarefas que não se limitam somente à área da saúde, tendo atividades também 

relacionadas à assistência social, educação e meio ambiente (PEDRAZA; ROCHA; SALES, 

2016). 

O Agente Comunitários de Saúde também é considerado o elo central entre a 

comunidade e as equipes de saúde, visto que estes indivíduos possibilitam o fortalecimento das 

relações existentes entre os profissionais que atuam nas áreas que buscam abordar questões de 

saúde e de família (SILVA; RIBEIRO, 2009). Os Agentes Comunitários de Saúde também 

estreitam as ações de saúde do contexto familiar, sendo estes os principais protagonistas em 

relação a troca de experiências, conhecimentos populares e de saúde, questões culturais, 

linguagens, tradições e costumes das comunidades nas quais atuam, e na construção de vínculos 

entre a comunidade, as pessoas e a família com os serviços de saúde (NASCIMENTO; 

CORREA, 2008; ALVES; AERTS, 2011). 

Pedraza; Rocha e Sales (2016) relataram que o Agente Comunitário de Saúde representa 

um instrumento essencial para a reorganização dos serviços de saúde. Além disso, estes 

indivíduos também focam suas funções em atividades biologistas e se apresentam como 

recursos humanos essenciais e estratégicos na implantação e promoção da saúde em 

comunidades urbanas, rurais e que apresentam dificuldade de acesso.  

O Agente Comunitário de Saúde, embora seja apresentado como um recurso estratégico 

para a população, a formação destes profissionais é curta e, em alguns casos, são necessários 

recursos e técnicas de abordagens eficazes para que estes profissionais possam atender às 

expectativas das equipes de saúde, do governo, da comunidade, dos próprios agentes, superando 
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desta forma as limitações que estes indivíduos precisam enfrentar em suas rotinas laborais 

diárias (PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016). 

O Agente Comunitário de Saúde também possuí funções bastante específicas no 

contexto de ofertas dos serviços de saúde nas comunidades, sendo estes os principais 

responsáveis por: realizar o cadastro e o acompanhamento dos cidadãos, por meio de visita 

domiciliar pertencentes a sua micro área de trabalho (LOPES et al., 2018). Logo, os Agentes 

Comunitários de Saúde também buscam desenvolver ações que integrem a Estratégia Saúde da 

Família e a comunidade, realizar atividades de saúde, prevenção de doenças, ações educativas 

individuais e coletivas, além de realizarem ações de vigilância à saúde (LOPES et al., 2018). 

Os Agentes Comunitários de Saúde se tornaram um importante recurso humano 

utilizado para atingirem os objetivos da Estratégia Saúde da Família, haja vista que a Estratégia 

Saúde da Família é responsável por fortalecer as ações primárias da APS por intermédio da 

ampliação do acesso da população à saúde (FERREIRA; SCHIMITH; CÁCERES, 2010; 

ALMEIDA; PERES; LIMA, 2019). Além de causarem um impacto significante nos indicadores 

de qualidade de vida da população atendida, buscam realizar ações de prevenção de doenças, 

medidas de mudanças de hábitos alimentares, desmedicalização, incentivo de atividades físicas, 

além de monitorarem os agravos que podem apresentar riscos às comunidades (FRACOLLI; 

GOMES; GRYSCHEK, 2014).  

As atividades dos Agentes Comunitários de Saúde por intermédio da Estratégia Saúde 

da Família se mostram como a principal forma de acesso da população brasileira ao Sistema 

Único de Saúde, tendo em vista que em áreas de difícil acesso geográfico e de frágil condição 

socioeconômica, estes indivíduos são os únicos responsáveis pelas a atividades de prevenção e 

acompanhamento de doenças (ALMEIDA; PERES; LIMA, 2019). 

Neste sentindo, a Estratégia Saúde da Família tem causado significante impacto nas 

diretrizes de mudança do modelo assistencial brasileiro, desenvolvendo ações extensivas que 

alcançam as comunidades e os interiores dos domicílios por meio de uma extensão do Sistema 

Único de Saúde (FERREIRA et al., 2009). Logo, a função dos Agentes Comunitários de Saúde 

é crítica, pois além destes profissionais possuírem como principal missão atender as 

necessidades básicas das famílias, estes indivíduos possuem as suas próprias necessidades e 

enfrentam diversos problemas sensíveis que podem colocar em risco o atingimento dos 

objetivos, como por exemplo, a falta de recursos para atender as famílias e a dificuldade de 

acesso a regiões afastadas (FERREIRA et al., 2009). 
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A Estratégia Saúde da Família também concede serviços extra-hospitalares de saúde 

mental e realiza a manutenção e acompanhamento de pessoas com transtorno mental (PTM) 

por meio do envio do Agente Comunitário de Saúde até a residência do paciente (WAIDMAN; 

COSTA; PAIANO, 2012). Além dos atendimentos, os Agentes Comunitários de Saúde também 

realizam atividades de coleta de informações, mapeamento de demandas sociais e identificação 

de usuários com problemas para que o encaminhamento destas pessoas para a unidade de saúde 

possa ser realizado (WAIDMAN; COSTA; PAIANO, 2012), trabalhando na lacuna existente 

entre o conhecimento empírico e científico (MUSMANNO et al., 2018). 
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1.4. Características dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

Mundialmente o Brasil possui o maior número de Agentes Comunitários de Saúde, 

denominados de Community Health Works, chegando a 268.602, atendendo a 132.981.749 

habitantes, com uma cobertura de 64,03% da população brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). 

Os agentes de saúde eram indicados a partir de critérios estabelecidos pela comunidade, 

selecionados e seu recrutamento ocorria nas localidades em que moravam. Realizando 

atividades parecidas com as que seriam desenvolvias como agentes, nas igrejas, clubes de mães, 

jovens, nas escolas comunitárias e associações civis (SANTOS; PIERANTONI; SILVA, 2010).  

O marco regulatório dos Agentes Comunitários de Saúde tem como base a Lei 

10.507/2002 (BRASIL, 2002) e a Portaria nº 1.886/97 (BRASIL, 1997a), tendo a promoção e 

a reorientação da assistência de amplitude municipal (FILGUEIRAS; SILVA, 2011) 

direcionados à atenção básica à saúde. Este marco constituiu ao trabalho do agente uma 

delimitação espacial e gerenciamento pelos gestores municipais, inseridos no Sistema Único de 

Saúde - SUS (LUBASKY, 2013), possibilitando a reorganização e o desenvolvimento da 

articulação em diferentes níveis do sistema – estadual e municipal (VIANA; DAL POZ, 1998).  

A comunidade, ao escolher os agentes de saúde, atentava para as seguintes qualidades 

como requisito: a) comprometimento com a comunidade; b) escolaridade, quanto mais estudo 

melhor, c) a necessidade de morar no local ficou subtendido; d) pessoas que já desempenhavam 

funções relacionadas à saúde; e) desenvolver algum tipo de atividade na comunidade, igreja e 

ações voluntárias (SILVA; DALMASO, 2002; FERRAZ; AERTES, 2005).  

Brasil (2006a) relatou que os Agentes Comunitários de Saúde são profissionais que, por 

morarem em seu ambiente de trabalho, condição sine qua non por definição legal para 

ingressarem na profissão, compreendem mais o local que os outros profissionais da equipe 

multiprofissional.  A comunidade reconhece os Agentes Comunitários de Saúde como 

trabalhadores qualificados, e isso resulta na valorização e no crescimento pessoal (PERES et 

al., 2010).  

O Agente Comunitário de Saúde está integrado à política de valorização dos serviços de 

saúde, que investiu nos serviços de prevenção e na qualidade de vida no cotidiano da 

comunidade (PERES et al., 2010), desenvolvendo suas atribuições no atendimento inicial dos 

indivíduos na base do sistema de Saúde (CAMPOS, 1989), que tem a responsabilidade de 

proporcionar informações às pessoas, orientado e reorganizando os processos de trabalho dos 
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profissionais dos setores hierárquicos que proporcionam maior interação com a comunidade 

(STARFIELD, 2002).  

Os Agentes Comunitários de Saúde, por possuírem uma identidade oriunda da 

comunidade, tendem a desenvolver atividades atípicas ao setor da saúde, o que os distingue de 

outros profissionais (NOGUEIRA; SILVA; RAMOS, 2000). Isso acaba caracterizando-os 

como trabalhadores sui generis (LIMA; COCKELL, 2008), pois visam à promoção e 

reorientação da assistência à saúde no município (FILGUEIRAS; SILVA, 2011), assim como 

atuam como um elo entre a comunidade e o sistema de saúde (SILVA; RIBEIRO, 2009; 

MASCARENHAS; PRADO; FERNANDES, 2013).  

Por serem moradores da comunidade, estes agentes são atores relevantes na troca de 

informações sobre saúde, o que lhes proporciona amplo conhecimento sobre as necessidades e 

compartilhamento do ambiente cultural da comunidade (JARDIM; LANCMAN, 2009; 

STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2009).   

A problemática do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde é múltipla, entre as 

quais o fato de morarem na comunidade, eles adentram a privacidade de seus vizinhos, e além 

de atenderem as demandas de saúde, passam a conhecer a realidade socioeconômica, assim 

como os aspectos de foro íntimo, como as questões familiares (JARDIM; LANCMAN, 2009).  

Para Lunardelo (2004) um dos pontos positivos de trabalharem em comunidade é que a 

proximidade física gera vínculos que possibilitam a facilitação do trabalho, por conhecerem as 

pessoas e a realidade local, mesmo que essa característica de morarem no mesmo lugar venha 

proporcionar sofrimento aos agentes, por estes terem uma relação de igualdade com os 

membros da comunidade.  

As atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde foram definidas pela Portaria nº 

1.886/1997 (BRASIL, 1997a), foram reiteradas na edição da Política Nacional de Atenção 

Básica de 2011 (BRASIL, 2011). A regulamentação da profissão ocorreu em 2002, com a 

promulgação da Lei 10.507 (BRASIL, 2002). Entre as atribuições presentes na Política 

Nacional de Atenção Básica de 2011, realizar visita domiciliar, desenvolver ações educativas 

com o propósito de promoção da saúde, prevenção de doenças e promover a integração da 

equipe de saúde e a comunidade (BRASIL, 2011; LINO; LANZONI; SCHEVEITZER, 2012). 

Somente com a publicação do Decreto nº 3.189/1999, houve a consolidação das 

diretrizes que os Agentes Comunitários de Saúde poderiam desenvolver (BRASIL, 1999).  Em 

1997, passa a atuar como integrante da equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da 

Família com a Portaria nº 1.886/1997 (BRASIL, 1997a). Suas ações são expandidas às 
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necessidades da organização do trabalho, acompanhando a dinamicidade das unidades de 

atenção à saúde, em que prepondera as consultas médicas, de enfermagem odontológicas, e de 

forma complementar os procedimentos pelos Técnicos de Enfermagem e auxiliares bucais. 

Nesse cenário o Agente Comunitário de Saúde faz a mediação dos serviços, os profissionais e 

a comunidade (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

A Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 648/2006) enfatiza que os Agentes 

Comunitários de Saúde procurem integrar a equipe de saúde a comunidade, e a desenvolver 

ações educativas que sirvam tanto de orientações para as famílias quanto a promoção de saúde 

e prevenção das doenças (BRASIL, 2006a).  

A Emenda Constitucional nº 51/2006 reconheceu os Agentes Comunitários de Saúde, 

tornando possível aos municípios contratá-los por meio de processo seletivo público, a Emenda 

Constitucional nº 63/2010 incluiu na Lei maior o direito a um regime jurídico próprio (BRASIL, 

2006d; BRASIL, 2010; BENÍCIO, 2018; BRASIL, 2019). Ocorrendo um deslocamento do 

Agente Comunitário de Saúde da informalidade para a integração nas relações sociais 

pertinentes a um trabalhador do SUS (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

O reconhecimento e regulação dessa atividade ocorreu com a Lei 10.507/2002 

(BRASIL, 2002; SIMAS; PINTO, 2017). Mas destaca-se a falta de instrumentos adequados de 

preparação (BORNSTEIN; STOTZ, 2008). 

No ano de 2006 a Lei 11.350 revogou a Lei 10.507/2002, passou a regulamentar as 

atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, consonantes aos princípios do Sistema Único 

de Saúde, principalmente o da integralidade, no que se refere ao sujeito integral, inserido na 

comunidade, atuando, sofrendo interferência e facilitando a concretização do acesso dos 

usuários ao sistema de saúde (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b; SANTOS et al., 2012). 

Sendo assim, os Agentes Comunitários de Saúde assumem função expressiva na 

promoção da política de saúde pública nas comunidades, desde o planejamento até a etapa de 

execução das atividades de tratamento de doenças, e continua sendo o intermediário direto entre 

os profissionais de nível superior e a população. A Lei 13.595/2018 limita-se a regulamentação 

de dispositivo constitucional, sendo que os Agentes Comunitários de Saúde têm os seus direitos 

assegurados na Constituição Federal e não em legislação ordinária (BENÍCIO, 2018; BRASIL, 

2018b). 
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1.5. Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde atuam em duas dimensões: i) uma técnica (saber-

fazer) referentes ao domínio prático, voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

nas comunidades ii) dimensão política (saber-conhecer): educação popular em saúde com a 

finalidade de organização da comunidade, transformação das condições (precárias) de vida que 

desencadeiam os problemas de saúde (NUNES et al., 2018). 

As atividades que os Agentes Comunitários de saúde deveriam desenvolver em cada 

localidade rural, não foi uma preocupação prévia, mas destacam-se três componentes que 

formariam o conjunto de práticas dos agentes: i) um componente mais estritamente técnico, 

relacionado ao desenvolvimento de atividade de atenção individual, de atendimento a queixas 

e problemas; ii) um componente relacionado às atividades comunitárias; iii) um componente 

relativo ao modo como deveria ser desenvolvido esse conjunto de atividades. Houve o cuidado 

com a operacionalização do projeto, para não hipertrofiar as funções consideradas mais técnicas 

no atendimento das pessoas em detrimento das atividades coletivas (SILVA; DALMASO, 

2002). 

A visita é importante na construção de novas relações entre os profissionais e familiares, 

formação de vínculos, aumento do aceso aos serviços de saúde, maior acesso às informações 

sobre serviços disponíveis e melhor compreensão das famílias acompanhadas (SILVA; 

ANDRADE, 2013; BARALHAS; PEREIRA, 2011; ALVES; SANTOS, 2010; KEBIAN; 

ACIOLI, 2014). As visitas apresentam um viés quantitativo que toma como base o alcance das 

metas que englobam tarefas relacionadas ao campo biomédico (ALONSO; BÉGUIN; 

DUARTE, 2018). 

A segunda Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria nº 2.488/2011 

enfatizou que as ações e serviços de saúde são desenvolvidas em território delimitado, sob 

forma de trabalho em equipe, e manteve os Agentes Comunitários de Saúde na equipe 

multiprofissional (BRASIL, 2011; BORGES; DUARTE, 2017). 

A jornada de trabalho do Agente Comunitário de Saúde, mesmo constando na Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006a, 2011, 2017) a existência de mecanismos de 

controles como: i) assinatura de ponto (ainda assim ocorreu a ampliação do tempo de trabalho), 

ii) moradia no trabalho, iii) demonstrar disponibilidade como meio de legitimação da 

comunidade,  iv) dificuldade de acesso aos serviços de saúde, agravada pelo turnos de 
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funcionamento da unidades de saúde e v) mensuração da produtividade que sugere o alcance  

mensal de um determinado número de famílias visitadas (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

A Política Nacional de Atenção Básica de 2017 não estabeleceu um número mínimo de 

Agente Comunitário de Saúde por equipe da Estratégia Saúde da Família, dando o entendimento 

de que não há necessidade de que esse profissional esteja em todos os contextos, um segundo 

fator foi a condição da baixa resolutividade, incluiu atividades dos profissionais de enfermagem 

como: aferição de pressão arterial, temperatura axilar, medição de glicemia capitar e realização 

de técnicas limpas de curativos, instituiu a formação de Técnicos de Enfermagem por meio do 

Programa de Formação de Agentes de Saúde (PROFAGS), introduzidos pela Portaria nº 

83/2018 do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2017, 2018; MOROSINI; FONSECA, 2018). 

As atribuições e formação dos Agentes Comunitários de Saúde no final dos anos de 

2017 e início de 2018 passaram por alterações expressivas:  Política Nacional de Atenção 

Básica de 2017, Portaria nº 83/2018 e a Lei 13.595/2018 (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018a; 

BRASIL, 2018b; MOROSINI; FONSECA, 2018). 

Outro elemento fundamental era o treinamento dado aos Agentes Comunitários de 

Saúde, que visava estabelecer laços de compromisso e solidariedade, com a comunidade para 

compreender melhor os problemas dos moradores. Os agentes compreendiam que a 

comunidade passava a confiar cada vez mais no trabalho e nas informações que repassavam e 

como eram tratados quando atendiam, assim os moradores passavam a falar dos seus problemas. 

Confiança essa revertida em atendimentos as prescrições e a presença nos retornos agendados 

nas unidades de saúde (SILVA; DALMASO, 2002). 

Na ocasião do treinamento, onde são consideradas as expectativas da população e do 

próprio agente, no que se refere ao trabalho a ser executado e a definição da localidade de 

atuação. Com base nas informações do município, dos moradores das comunidades e do próprio 

agentes as localidades rurais são selecionadas pela equipe de coordenação do programa, 

utilizando como referência a existência de médicos sanitaristas por facilitar a supervisão nos 

postos e por terem participado das discussões da proposição do projeto. Esses profissionais 

teriam melhores condições de alterar as estruturas dos centros de saúde para melhor servir as 

necessidades dos usuários (SILVA; DALMASO, 2002). 

A Portaria nº 83/2018 ao estabelecer o programa de formação em enfermagem para os 

Agentes Comunitários de Saúde, cria a possiblidade de transformá-los em Técnicos de 

Enfermagem, ignorando o currículo desenvolvido para o Curso Técnico de Agente 

Comunitários de Saúde pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2018a).  
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A formação do Agente Comunitário de Saúde baseia-se em atividades situadas na 

interseção da área social, destacando a educação e comunicação, e a clínica/epidemiologia. 

Outro aspecto é o conhecimento e perspectiva política, em que se torna necessário a 

compreensão dos determinantes sociais, a vida e os problemas de saúde da comunidade, assim 

como a capacidade de articulação com as instituições de saúde e outros setores. O setor clínico 

prevalece a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Diferente da formação do Técnico 

de enfermagem que consiste na assistência clínica, práticas de enfermagem e requer a 

compreensão da assistência à saúde e acompanhamento de diagnóstico tratamento e reabilitação 

(MOROSINI; FONSECA, 2018). 

Esse novo perfil visa manter apenas a condição de um morador da comunidade, limita-

se institucionalmente a dispor de um trabalhador que possa transitar e acessar as casas dos 

moradores, contrariando a valorização de compreensão da dinâmica da vida na comunidade e a 

possibilidade de colocar esse conhecimento em articulação com as necessidades da 

coletividade. A opção pela transformação do Agente Comunitário de Saúde em Técnico de 

Enfermagem, consiste na ampliação de práticas de base clínicas, de caráter assistencial e na 

implementação de um novo modelo de atenção (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

O novo regime  dos Agentes Comunitários de Saúde disposto na Lei 13.595/2018, que 

contou com a participação do Conselho Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, com o 

propósito de defender as atribuições e a não extinção dos Agentes Comunitários de Saúde, 

mantendo-se a essencialidade e obrigatoriedade da presença dos Agentes Comunitários de 

Saúde na Estratégia Saúde da Família, as ações de promoção  prevenção  passam a ser 

executadas com base na educação popular em saúde, sendo compreendidas como práticas 

político-pedagógicas provêm das ações voltadas para promoção, proteção e recuperação da 

saúde individual e coletiva, mediante o estabelecimento de diálogo sobre diversidade e saberes 

culturais, sociais, científicos e a valorização dos conhecimento popular (BENÍCIO, 2018; 

BRASIL, 2018b). 

O desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde ocasionou uma demanda maior 

pelos serviços de saúde com tecnologia de maior densidade (MENDES, 2012). Os Agentes 

passaram a ter uma participação singular na equipe, pelo fato de morarem na comunidade, gerar 

vínculos e possibilidades de melhores intervenções em saúde, visando melhorar a qualidade de 

vida, intensificando o elo entre a equipe com a comunidade (LAVOR; LAVOR; LAVOR, 2004; 

SILVA; RIBEIRO, 2009; CORIOLANO; LIMA, 2010).  



37 
 

 
 

A participação ativa da comunidade era um fator relevante a ser valorizado, deveriam 

ocorrer ações de educação que incentivasse a promoção da saúde, com a propagação continua, 

que tornaria possível a participação organizações populares no planejamento, execução e 

avaliação do programa bem como contribuir para o controle social das ações e serviços de saúde 

(SILVA; DALMASO, 2002; GUANAES-LORENZI; PINHEIRO, 2016; NASCIMENTO et 

al., 2017).  

 No entanto, a compreensão de resolutividade a partir do qual os Agentes Comunitários 

de Saúde são costumeiramente desqualificados, deve ser repensada com base no processo 

saúde-doença como relativo às múltiplas dimensões da vida humana, com expressões 

individuais e coletivas, a noção de resolutividade deve seguir essa compreensão, visto a atenção 

primária em saúde ser concebida como porta de entrada e eixo organizador do cuidado, 

estruturado como uma rede de serviços que possibilita o acesso aos outros níveis de atenção à 

saúde (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Abordagens Iniciais Sobre o Capital Social 

A origem do capital social é remota, segundo Fukuyama (1995, 1997, 1999) ocorreu no 

século XIX em Alex Tocqueville (1835), tendo compreendido o sentido da expressão capital 

social, mas não chegou a empregá-lo em seus livros (FRANCO, 2001).  

O sentido do capital social foi usado literalmente por Lida Hanifan (1916) 

compreendendo os elementos cooperação, vontade em ajudar e contribuir para o progresso da 

comunidade (PUTNAM, 2000; NARAYAN; CASSIDY, 2001).  Como fenômeno social, coube 

a Jacobs (1961) relatar a dinamicidade das pessoas que estabeleciam redes em bairros, elemento 

esse significativo para um grupo social e constituinte do capital social (WOOLCOCK, 1998). 

A Bourdieu (1986) coube a primeira análise sistemática do capital social que conceituou 

o capital social como agregado de recursos efetivos ou potenciais ligados à posse de uma rede 

durável de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento 

mútuo (PORTES, 1998).  

A particularidade do capital social reside na combinação distinta de aspectos individuais 

e sociais no controle e uso dos recursos, como no caso do capital em geral, pode existir 

investimentos em relações sociais e os benefícios serem mobilizados para uso individual, no 

caso do capital social, nem o sucesso ou o uso podem ser controlados por atores individuais 
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(PORTES, 2000). Por outro lado, o capital social refere-se aos recursos de um ator individual 

e aqueles que são disponibilizados através de conhecidos ou amigos distantes, podendo ser 

também considerado como o desempenho de toda a rede em sua estrutura no qual estão 

incluindo vários atores (ESSER, 2008). 

Lin (2001, 2017) comentou que os recursos podem ser pessoais ou sociais. Pessoais são 

os recursos possuídos por um indivíduo, sejam eles propriedades materiais, ou bens simbólicos 

– diplomas. Os recursos sociais são os recursos acessados por meio das relações sociais.  

A divergência percebida na gênese do capital social, também se manifesta na sua 

definição, tanto nas interações em nível individual (BOURDIEU, 1983) quanto no grupo 

(BORGATTI, 1998; COLEMAN, 1993; PUTNAM, 2000).  Na esfera individual, há vínculos 

de acessos com possibilidades de usufrutos e mobilização dos recursos via redes sociais 

(GRANOVETTER, 1973; BURT, 1993; BORGATTI; FOSTER, 2003; LIN, 2017; 

BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 2018). 

Coleman (1993) e Bourdieu (1986) descreveram a intangibilidade do capital social em 

comparação com outras formas, como o capital econômico que se encontra nas contas bancárias 

e o capital humano no intelecto das pessoas, o capital social se concretiza nas estruturas das 

suas relações. A posse do capital social dá-se no relacionamento com os outros, e são estes e 

não a própria pessoa a fonte real dos seus benefícios. 

O capital social pode ser considerado um recurso de ação, constituindo-se de 3 formas: 

i) obrigações, expectativas e confiabilidade, ii) canais de informação e iii) normas e sanções 

efetivas. Quando um integrante da rede faz algo para outro, há o estabelecimento de uma 

obrigação revertida aos outros, influenciando em suas ações. Uma forma vital de capital social 

é a informação advinda das relações sociais. As normas têm efeitos nas ações através das 

recompensas que são esperadas quando alguém adere e passa a seguir as normas (COLEMAN, 

1993). 

Ao diferencia as fontes dos efeitos do capital social individual, Portes (1998) fez uma 

distinção entre as características das redes, i) fonte: as motivações para disponibilizar recursos, 

ii) os efeitos: são os recursos reais como informações, suporte e oportunidades. As pessoas 

podem estar dispostas a disponibilizar recursos pelo fato de se adequarem às normas internas e 

de reciprocidade, nesta devido à possiblidade de reembolso, ou por solidariedade com quem se 

identifica e por compartilharem interesses comuns.  

Existindo também potenciais riscos de efeitos deletérios do capital social, os membros 

que beneficiam os integrantes de seu grupo podem levar a excluir os de fora, fazendo com que 
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haja uma sobrecarga de trabalho aos membros do grupo (principalmente os mais sucedidos) 

para que disponibilizem mais recursos.  As redes sociais não devem ser compreendidas como 

um dado natural, devendo ser construídas através de estratégias de investimentos orientadas 

para institucionalização das relações do grupo, que são utilizadas como fonte de confiança para 

adquirir benefícios (PORTES, 1998, 2000).  

O capital social caracteriza-se a um contexto estrutural e social de um grupo, 

encontrando-se nele os indivíduos (COLEMAN, 1988).  Para Putnam (2000) o capital social e 

a sociedade civil são atributos sociais e coletivos e não apenas individual como descrevia 

Newton (2001), considerado como um recurso coletivo, sendo um mecanismo de promoção, 

desenvolvimento e fortalecimento e avanço na qualidade de vida das comunidades pelo fator 

de cooperação dos grupos (COLEMAN, 1993; PUTNAM, 1993; LIN, 1999). 

Existe uma distinção tipológica do capital social quanto aos tipos de conexões entre os 

atores e/ou grupos (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000): que podem ser: união (bonding), ponte 

(bridging) e ligação (linking) (PUTNAM, 2000). O fato dessas conexões ser associada às 

relações de confiabilidade, reciprocidade, coesão grupal e consenso normativo, favorece o 

compartilhamento de estratégias, assim como a gestão interna de conflitos (WOOLCOCK; 

NARAYAN, 2000).  

Putnam (1993, 2000, 2002) reforçou a ideia de que indivíduos que se relacionam 

endogenamente em um grupo associam-se ao capital social de união – bonding; os indivíduos 

com relações entre grupos exógenos caracterizam-se com o capital social do tipo ponte – 

bridging e ligação – linking (GRANOVETTER, 1973).  

O capital social do tipo união reside em uma visibilidade interna percebida em grupos 

menos heterogêneos, que se caracterizam por apresentar ligações fortes entre si, como: 

integrantes familiares, parentes e comunidades. O capital social do tipo ligação-linking, 

inclusiva, apresenta visibilidade externa (PUTNAM, 2000) e refere-se às relações de menor 

profundidade, porém com maior abrangência, presentes em diversos grupos sociais menos 

homogêneos, como grupos profissionais e representantes partidários (PUTNAM; FELDSTEIN, 

2009).  

As relações entre as pessoas constituem o capital social, reside na mente das pessoas. 

Os papéis que elas reconhecem, aceitam e desempenham e as normas, valores e crenças que 

mantêm, estruturam as relações das pessoas entre si. Ao entrar em ação quando as pessoas 

interagem uma com as outras ou esboçam interagir, o capital social é um atributo que existe e 

opera dentro e entre os indivíduos. Porém, as normas, valores, crenças e atitudes adquirem 
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eficácia na medida em que são compartilhadas (GROOTAERT; BASTELAR, 2002). O capital 

social é um produto do pensamento coletivo, Putnam (2000) o relatou como derivado de fatores 

históricos, e que melhora a longo prazo.  

O quadro 1, serve como descrição de como o capital social foi conceituado ao longo do 

tempo, seu enquadramento nas tipologias e as formas que foram abordadas em vários estudos. 
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Quadro 1 – Autores, conceitos e aplicações do capital social 

ANO – AUTOR CONCEITOS E APLICAÇÕES 
ÊNFASE* 

IN GR RD RE NO CO OR BR BO LI 

TOCQEVILLE (1835- 
1840) 

 

Identificou entre os indivíduos a arte de associação, como uma forma 
de sustentação da sociedade estadunidense (TOCQUEVILLE, 1835, 

1840) que era uma característica diferenciadora dos indivíduos 

franceses, que não possuíam a aptidão associativa. Mesmo sem referir 
a expressão capital social, conseguiu explicitá-la (FUKUYAMA, 

1995, 1997, 1999; FRANCO, 2001). 

 

         

HANIFAN (1916) 

Nos anos de 1916, em seu livro The rural school community center, 

Hanifan (1916) denominou que os elementos  intangíveis da vida 
diária como a cooperação, a disposição em ajudar e a simpatia, assim 

como a interatividade social presente nos indivíduos e  familiares  e a 

unidade social, pois a agregação de capital social dá-se no contato 
entre os indivíduos, de outra forma é socialmente indefeso (PUTNAM, 

2000). 

 

         

JACOBS (1961) 

Em seu livro The death and life of great american cities,  Jacobs 

(1961) descreveu que a dinamicidade das pessoas que instituem redes 
em determinados bairros, constitui a característica elementar de um 

grupo social, sendo que essas redes materializam o capital social 

(WOOLCOCK, 1998). 

 

         

GRANOVETTER 

(1973) 

 As relações entre atores que pertencem a grupos sociais distintos estão 

associadas ao capital social de conexão (GRANOVETTER, 1973). 

 
         

BOURDIEU (1986) 

Um conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão conectados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo, sendo 

que a adesão a um determinado grupo fornece a cada um com base no 

capital social de seus membros a garantia de recursos (BOURDIEU, 
1986). 

          

COLEMAN (1988) 

Capital social é uma variedade de entidades diferentes, com dois 

elementos em comum: constituem as estruturas sociais e facilitam 

certas ações dos atores – sejam pessoas ou atores corporativos – no 
interior da estrutura, sendo uma característica das organizações 

(COLEMAN, 1988). 
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LOURY (1992) 

Naturalmente as relações sociais entre as pessoas que promovem ou 

auxiliam a obtenção de habilidades e traços apreciados no mercado em 

que um ativo pode ser tão admirável quanto os legados financeiros em 

contabilidade para a manutenção da desigualdade em nossa sociedade 
(LOURY,1992). 

 

         

SCHIFF (1992) 

Entendeu o capital social como um conjunto de elementos de 

estruturação social que afeta as relações entre as pessoas e sendo 
entradas ou inputs ou argumentos da produção e/ou utilidade funcional 

(SCHIFF, 1992). 

 

         

BURT (1992) 

"Amigos, colegas e contatos mais gerais através de quem você recebe 

oportunidades de utilização do capital financeiro e humano" (BURT, 
1992). 

 

         

PUTNAM (1993) 

Compreende o capital social como características da organização 

social, como confiança, normas e redes, que podem melhorar a 

eficiência da sociedade por ações coordenadas de facilitação e 
benefício mútuo (PUTNAM, 1993). 

 

         

FUKUYAMA (1995) 

Compreende o capital social como sendo a capacidade das pessoas 

trabalharem em conjunto para fins comuns em grupos e organizações, 
enfatizando a confiança como capital social (FUKUYAMA, 1995).  

 

         

THOMAS (1996) 

Esses meios voluntários e métodos desenvolvidos no campo da 

sociedade civil que promovam o desenvolvimento de toda a 

coletividade (THOMAS, 1996).  

 

         

BREHM; RAHN (1997) 
As redes de relações de cooperação entre os cidadãos que facilitam a 

resolução de problemas de ação coletiva" (BREHM; RAHN, 1997). 

 
         

KNACK; KEEFER 

(1997) 

Adotaram duas medidas sobre o capital social, o valor médio que 

expressa à confiança e o segundo que é um índice composto de normas 
de cooperação cívica (KNACK; KEEFER, 1997). 

 

         

INGLEHART (1997) 
Uma cultura de confiança interpessoal e tolerância, na qual extensas 

redes de associações voluntárias emergem (INGLEHART, 1997). 

 
         

NAHAPIET;GHOSHAL 
(1998) 

A soma dos recursos reais e potenciais, disponíveis pelos derivados 
das redes de relações proporcionadas por uma unidade individual ou 

social. O capital social é composto pela rede e pelos recursos que 

podem ser mobilizados através dessa rede (NAHAPIET; GHOSHAL, 
1998). 
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PORTES (1998) 

A capacidade dos atores para garantir os benefícios em virtude de 

participação em redes sociais ou outras estruturas sociais" (PORTES, 

1998). 

 

         

WOOLCOCK (1998) 
A informação, confiança e normas de reciprocidade inerente em um 
de redes sociais" (WOOLCOCK, 1998). 

 
         

FOLEY; EDWARDS 

(1999) 

Produziram alguns resultados reveladores ao estudar a obra de autores 

que realizaram pesquisas empíricas sobre o capital social.  Suas 

descobertas incluía conceituação do capital social que é dependente do 
contexto, como ao acesso de mais recursos (FOLEY; EDWARDS, 

1999). 

 

         

KNOKE (1999) 
O processo pelo qual os atores sociais criam e mobilizam suas 
conexões dentro da própria rede e entre as organizações para obterem 

acesso a outros atores sociais e  recursos " (KNOKE, 1999). 

 

         

PAXTON (1999) 

Conceituou o capital social de forma diferente dos autores anteriores 

afirmando que o capital social é composto por dois componentes 
mensuráveis: associações objetivas entre os indivíduos e um tipo 

subjetivo de embate, o que deve ser recíproco, de confiança, e que 

envolve emoções positivas. O primeiro é medido por três variáveis e o 
segundo pela confiança nas pessoas e confiança nas instituições 

(PAXTON, 1999).  

 

         

NARAYAN; 

CASSYDY (2001) 

O otimismo com a vida, a percepção de instituições governamentais, 

envolvimento político constituem o inseridos a partir das dimensões 
fundamentais do capital social (NARAYAN; CASSIDY, 2001). 

 

         

LIN (2001) 

Enfatiza que capital social é ao mesmo tempo um conceito e uma 

teoria, ou seja, como um conceito que representa o investimento em 

um determinado tipo de recurso de valor presente em uma sociedade, 
no caso de uma teoria, descreve-o com um processo pelo qual o capital 

social é capturado, reproduzido e retornável, sendo visto como um 

benefício resultante de uma rede social (LIN, 2001). 

 

         

GROOTAERT;  

BASTELAER (2002) 

O capital social tem construções que são inerentemente abstratos e 

requerem interpretação subjetiva em sua tradução em medidas 

operacionais, que são substitutos invariavelmente indiretos de suas 

construções associadas (GROOTAERT; BASTERLAR, 2002). 

 

         

ADLER; KWON (2002) 
Conceituam o capital social como sendo a boa vontade disponibilizada 

aos indivíduos ou aos grupos. Sua origem encontra-se na estrutura e 
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conteúdo das relações sociais do ator. Seu fluxo a partir da informação, 

influência e solidariedade torna disponível para o ator (ADLER; 

KWON 2002). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* 

IN Indivíduo RD Redes NO Normas OR Organização social BO União (Bonding) 

GR Grupo RC Recursos CO Confiança BR Ponte (Bridging) LI Ligação (Linking) 
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1.2. Composição do Capital Social 
 

 O capital social, como demonstrado no quadro 1, não é exaustiva ou consensual devido 

á multidimensionalidade do conceito. As dimensões são compreendidas como: confiança 

(PUTNAM, 1993, 2000; NARAYAN; CASSIDY, 2001), normativa (PORTES, 1998), redes 

(GRANOVETTER, 1973; BOURDIEU, 1986; LIN, 1999) e comunidade (COLEMAN, 1990, 

1993; PUTNAM, 1993; WOOLCOCK, 1998; PORTES, 2000). 

 O capital social presente em uma comunidade é compreendido pela capacidade 

interativa das pessoas com os que estão ao seu lado, quanto mais interage, maiores são as 

possiblidades de reconhecer os comportamentos, intenções e valores (COSTA, 2005). Caso 

haja baixa interação nos relacionamentos, menor será o reconhecimento e visibilidade das 

pessoas (CRANE; HARTWELL, 2019). 

  Na perspectiva de Putnam (1993) a dimensão da confiança acessada pelos laços de 

confiança mútua, normas e sistemas (BOEIRA; BORBA, 2006) reforçam os mecanismos de 

cooperação entre os habitantes, favorecendo o desempenho institucional eficiente,  e atuam 

positivamente, o que diminuiu a incerteza e reforça o nível de confiança e cooperação no 

interior da comunidade, constituindo um círculo virtuoso democrático, porém inexistindo 

espontaneamente à cooperação, e impondo-se uma organização hierárquica vertical de 

autoridade e onerosamente pela força, demonstram-se precária em seu funcionamento, pela 

falta de confiança mútua no interior da comunidade (REIS, 2003). A ideia de confiança 

desenvolve uma função central na teoria do capital social, e estabelece a eficiência institucional 

(SANTOS; ROCHA, 2011). 

Por sua vez, Coleman (1988) afirmou que a confiança serve de amálgama para o capital 

social, que por meio de habilidades das pessoas em se relacionarem, proporciona garantias de 

benefícios, facilitando ações conjuntas dos atores sociais, melhorando a eficácia e eficiência da 

sociedade em geral (CESAR et al., 2002; PATUSSI et al., 2006). Alcançando assim seus 

objetivos (BASTOS; SANTOS; TOVO, 2009). 

A confiança como dimensão do capital social, conforme Fukuyama (1995, 2001), 

agindo como um lubrificante que possibilita uma organização funcionar de forma eficiente e 

sua origem dá-se no interior da comunidade de comportamento estável e cooperativo, baseado 

em normas compartilhadas por esses membros, com possibilidades de influenciar o bem-estar 

e a sustentabilidade de uma sociedade (FACCIN; MACKE; GENARI, 2013) e contribuir para 

o desenvolvimento comunitário, social e de combate  à pobreza (SILVA; PEREIRA; 

ALCÂNTARA, 2013).  
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O capital social tem como principais benefícios a informação, influência e solidariedade 

(LIN, 2001). Amplia o acesso às informações, assim como melhora a qualidade das 

informações, e reduz o custo pela aquisição da informação que comumente ocorre (LIN, 2008). 

Collier (2002) relatou que a confiança e a reciprocidade são resultantes da interatividade 

entre os indivíduos que visam garantir acesso a recursos por meio de suas redes de 

relacionamentos. Constituindo-se uma fonte inesgotável para viabilizar o necessário e garantir 

o mínimo para viver, e com isso possibilitando as instituições públicas impulsionarem o 

crescimento da associatividade e reciprocidade nas camadas mais pobres da sociedade 

(PORTALES, 2014). 

As redes de relacionamento influenciam positivamente os indivíduos que ocupam 

posições centrais na rede, servido como um indicador de capital social como confiança, 

credibilidade, cooperação e reconhecimento do grupo. O ator quanto mais bem posicionado na 

rede maior será sua influência (LIN, 2001).  

Putnam (2000) caracterizou o capital social pela origem em uma organização social, no 

qual as normas são direcionais de eficiência para a sociedade, visam à facilitação de suas 

atividades. As normas presentes no capital social, Coleman (1990) as identificou como 

reciprocidades nas relações sociais que originam a confiança e constituem a sociabilidade, 

existindo entre os cidadãos de uma determinada sociedade, bem como sistema de participação 

e de associação que estimulam a cooperação (PUTNAM, 2001).  

Quando tomamos como parâmetro da inserção do capital social presente nas redes, estas 

servem como um indicador, visto que quanto maior o posicionamento relativo dos indivíduos, 

maior será o capital social e a promoção dos interesses por intermédio dos seus contatos 

advindos dos recursos das redes (BOURDIEU, 1996). Putnam (2000) entendeu que esse 

indicador de capital é observado na densidade das redes, visto conter a reciprocidade advinda 

da interação do compartilhamento histórico de experiências. Possibilitando a operacionalização 

de estudos empíricos (BORGATTI; EVERETI; JOHNSON, 2018). 

O uso da palavra capital social apresenta características que o diferencia de outras 

formas de capital. Ao contrário o capital físico, pode se acumular com o resultado do seu uso. 

Podendo ser tanto a entrada quanto a saída da ação coletiva (COLEMAN, 1988). No momento 

em que as interações sociais são desenhadas para produzir uma saída mutuamente benéfica, a 

quantidade ou a qualidade dessas interações aumentará. Diferente das outras formas de capital 

que têm um impacto produtivo, podendo ser realizado com apenas um sujeito, no capital social 
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isso não é possível, pois para criar e ativá-lo são necessárias pelo menos duas pessoas 

(GROOTAERT; BASTELAR, 2002).  

A visão de capital social como um ativo, representado como um capital genuíno, tendo 

o significado de que não é apenas um conjunto de organização ou valores. No lado de entrada 

essa dimensão consiste na necessidade de investimento necessário para criar um ativo perene. 

O lado oposto reside a capacidade resultante de gerar fluxo de benefícios. Assim o capital social 

pode melhorar diretamente a produção, levar a uma maior produtividade dos recursos 

(GROOTAERT; BASTELAR, 2002). 

 O capital social para Lin (2017) foi compreendido como um investimento derivativo da 

rede social. Além de ser um recurso tangível ou virtual que ocorre para os atores via estrutura 

social e tornando a efetivação dos objetivos.  

 Os conceitos de capital social são utilizados como referência analítica, visto possuírem 

características analíticas originárias da organização social, relações de confiança, competência 

e reciprocidade (WOOLCOCK, 1998), normas sociais e redes de relacionamentos 

proporcionam a internalização de benefícios aos indivíduos por meio do capital social das 

associações entre eles ou sucedidos por meio dos laços fortes – família e amigos próximos, ou 

laços fracos com integrantes fora do eixo familiar (GRANOVETTER, 1973; LIN, 2001), com 

o objetivo de melhorar a eficiência na comunidade, intermediada por ações coordenadas que 

facilitem benefícios recíprocos (PUTNAM, 1993). Putnam (2000) destacou que a falta de 

confiança proporciona o desequilíbrio social, a exploração e o isolamento de pessoas e grupos 

e com isso a desconstrução do capital social.  

  

1.3. Tipologia do Capital Social 

 

Szrerter e Woolcock (2004) desenvolveram uma abordagem tridimensional do capital 

social que reconhece diferentes tipos de capital social, união (bonding), ponte (bridging) e 

ligação (linking), sendo consideradas importantes fontes de informações e recursos.  

O capital social tipo união (bonding) os atores podem ficar restritos a um grupo limitado 

cujos membros são iguais (homofílicos), em termos de identidade social (GRANOVETTER, 

1973). Não alcançando outros grupos fora do espaço local, são grupos considerados fechados, 

existindo a facilidade de desenvolvimento do capital social nas dimensões relacionais e 

cognitivas, visto que dificultam a inserção de pessoas fora do grupo, o que pode ocasionar o 
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isolamento, devido à criação, normas e identidade pelo grupo (GRANOVETTER, 1973, 1983; 

NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). 

 Essas relações ocorrem entre grupos homogêneos, membros da família, considerados 

como laços fortes presentes, desenvolvendo a dimensão relacional e cognitiva. Existindo maior 

confiança e comprometimento das pessoas e dos grupos (GRANOVETTER, 1973, 1983, 1985).  

Macke e Dilly (2010) descrevem que o capital social tipo união (bonding) refere-se a 

relações mais próximas dos indivíduos. É formado por laços fortes existente entre os grupos de 

pessoas próximas ao círculo de convivência, apresentando hábitos e comportamentos 

semelhantes.  Um fato relevante ao capital social tipo união (bonding) é a formação de pequenos 

círculos de pessoas que tendem a não cooperar com outras pessoas que estejam fora do grupo 

(WEBB, 2008). 

O capital social tipo ponte (bridging) refere-se às redes formadas além dos laços 

familiares de amizades ou profissionais, ou seja, conecta o indivíduo com outros atores além 

daqueles inseridos em sua rede primária, caracterizadas por laços fracos (GRANOVETTER, 

1973) o que possibilita a troca de novas informações e oportunidades entre indivíduos, vindo a 

facilitar a cooperação e coordenação dentro da rede, sem que ocorra prejuízos (MACKE; 

DILLY, 2010).  Refere-se ao empenho das pessoas ou grupos em estabelecer comunicações 

horizontais (MARTELETO; SILVA, 2004) para resolver problemas coletivos (PUTNAM, 

2000, 2001) e ampliar as fontes de informações e conhecimento (GRANOVETTER, 1973). 

O capital social do tipo ponte (bridging) adota a forma de laços fracos que atravessam 

os grupos sociais, e geralmente são menos intensos (CRAWFORD, 2006). Porém mais 

abrangentes, constituídas por grupos mais heterogêneos e plurais (MARTELETO; SILVA, 

2004), seus integrantes têm mais formações, informações e experiências diversas (PUTNAM, 

2000).  

É importante distinguir entre os dois tipos de relacionamentos que agrupam o capital 

social, união (bonding) e ponte (bridging), as relações tipo união fortalecem os laços entre as 

pessoas, facilitando as interações intragrupo (NARAYAN, 1999), já as relações do tipo ponte 

Kilduff e Krackhardt (1994) compreenderam que o aumento da cooperação decorre das relações 

horizontais entre grupos, cabendo a gestão estimular as interações entre os atores.  

O capital social tipo ligação (linking) relaciona-se com pessoas ou grupos que se situam 

em posições de poder ou influência (WOOLCOCK, 2001). Refere-se as relações verticais, entre 

estratos diferentes, essencial para abrir canais de informações visando proporcionar o 

desenvolvimento do bem-estar comunitário (PUTNAM, 2000), com possibilidade de acesso às 
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instituições (GRANOVETTER, 1973). Considera-se também que este tipo de capital social 

possibilita a alavancagem de recursos, ideias e informações intra e intergrupo com outros mais 

influentes (SABATINI, 2009). 

A forma de capital social ligação (linking) é factível a partir dos chamados laços fracos, 

proporcionam maior fluidez vertical (GRANOVETTER, 1973; WOOLCOCK, 1998), 

diversificação e disseminação de conhecimento e informações, mesmo com ligações fracas, 

porém mais extensas (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000; GRANOVETTER, 1973).   

Lin (2008) relatou que as relações entre os laços, estabelece 3 níveis, com diferenciados 

graus de intensidade e reciprocidade das relações sociais. A nível interno refere-se as relações 

estabelecidas com base na confiança, compartilham sentimentos de apoio mútuo e 

obrigatoriedade na retribuição dos serviços realizados. Constitui-se de interações reciprocas e 

intensas, denominadas de laços fortes.  

 No nível intermediário, os laços compartilham informações, existe uma combinação de 

laços fortes e laços fracos que compartilham os recursos. No nível externo a união e a partilha 

são os fundamentos, ocorre ou não a interação entre os indivíduos. A coletividade adequa as 

relações, proporciona a ideia de pertencimento aos membros (LIN, 2008). 

Portes (1998) descreveu que o cerne do capital social está baseado nas redes sociais, 

sendo um conjunto de associações periódicas entre indivíduos conectados por laços, sejam eles 

fortes ou fracos, verticais ou horizontais, com objetivo de acessar recursos.  Constituindo-se 

como atributos mensuradores das redes sociais.  

Importante compreender que não há apenas uma abordagem sobre o estudo do capital 

social (FUKUYAMA, 1999). A vertente sociológica como Coleman (1988) que o compreendeu 

como facilitador das ações individuais ou grupais e Bourdieu (1986) enfatizou a fungibilidade 

do capital social dentro de uma economia política ampliada. Porém ambos, mesmo em 

abordagens diferenciadas há o consenso de que os recursos encontrados ou acessão por meio 

das redes sociais (MOORE; SHIELL; HAINES, 2005).  

O capital social fundamentalmente é tanto um conceito, como uma teoria. Como 

conceito representa investimento e posse de recursos de valor em uma determinada sociedade. 

Uma teoria do capital social enumera mecanismos pelo qual esses recursos são produzidos, 

reproduzidos e acumulados (LIN; COOK; BURT, 2001).  

A teoria do capital social concebe recursos valorizados que geram retornos para atores 

individuais e coletivos em uma sociedade. Uma orientação central no desenvolvimento 
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conceitual na compreensão de capital social, é que ele é o capital capturado, assim como sua 

produção é um processo gerado pelo investimento nas relações sociais (LIN, 2001). 

 

1.4. Níveis de Capital Social 

 

O capital social defende o investimento nas relações sociais para que os recursos 

incorporados nessas relações se tornem um mecanismo pelo qual os atores, sejam eles 

individuais ou coletivos, obtenham vantagens. O capital social está contido nas redes sociais, 

em seu nível meso, esses atores constroem a base do capital social, e geram consequências a si 

mesmos e para a coletividade (LIN, 2008). 

Estudiosos como Bourdieu (1986), Marsden e Lin (1982), Burt (1992), Putnam (1993) 

e Lin (2001, 2008) ressaltaram que o capital social é baseado na contração dos recursos 

incorporados nas relações das redes sociais. Os recursos não são bens possuídos pelos 

indivíduos, pelo contrário, são recursos acessíveis através dos laços diretos (LIN, 1999, 2001, 

2008). Bourdieu (1983) comentou que o capital social é um agregado de recursos reais ou 

potenciais que estão ligados a posse de uma rede durável de relações institucionalizadas de 

conhecimento e reconhecimento mútuo.  

A teoria do capital social fixa-se na produção e nos retornos do capital social, e explica 

como os atores individuais ou coletivos investem nas relações sociais, via pelo qual obtém 

acesso aos recursos (BURT, 1992; LIN, 1999).  

Flap e Vôlker (2001) identificaram três elementos no capital social, a) o número dos 

integrantes que estão dentro de uma rede social, estão preparados ou mesmo obrigado a ajudar 

quando forem solicitados, b) a força dos laços sugerindo prontidão para ajudar e c) quem está 

no outro lado do laço em termos de recursos acessíveis. Esse conceito é firmando nos recursos 

e nos vínculos relacionais. Entendendo que o capital social são os recursos fornecidos pelos 

contatos diretos (alters) firmados pelos laços fortes com o indivíduo – ego.  

Outra perspectiva centra-se no capital social ao nível do grupo, com discussões sobre: 

i) como certos grupos se desenvolvem e mais ou menos mantém o capital social como um bem 

coletivo e ii) como esse bem coletivo aprimora as chances de vida dos membros do grupo 

(BOURDIEU, 1983).  

Bourdieu (1986) e Coleman (1988, 1990) discutiram essa perspectiva extensivamente, 

e o trabalho empírico de Putnam (2000) é exemplar. Embora reconheça a essencialidade dos 

indivíduos que interagem e trabalham em rede no desenvolvimento de pagamentos do capital 
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social, o interesse central dessa perspectiva é explorar os elementos e processos na produção e 

manutenção do ativo coletivo.  

 Lee (2002) definiu ego como um indivíduo focal que unido com os contatos diretos 

(alters) compõem uma rede egocêntrica. Granovetter; Marsden e Lin (1982) relataram que o 

ego está vinculado a vários autores na rede que são conhecidos por alter. Que nas redes servem 

de complemento ao ego, sendo suas fontes de informações (GRANOVETTER, 1973, 1983).  

  Burt (1992) descreveu que os locais representam e criam vantagens competitivas, pois 

ligam os seus ocupantes que podem obter informações e recursos improváveis de serem 

adquiridos de outra forma.  Lin e Erickson (2010) expuseram que o capital social não deve ser 

visto apenas como rede, pois também está relacionado com engajamento civil, participação 

social e confiança.  

As formas de capital social estão inseridas nos seguintes níveis de análises: a) micro: o 

capital social é formado pelos laços interpessoais; b) nível meso: relacionado ás comunidades 

e organizações associativas e c) nível macro: relações mais amplas, abrangendo organizações 

e ambiente (HALPERN, 2005; BOLÍBAR, 2016).  

O nível micro está associado a Putnam (1993) que em seu livro seminal abordou as 

associações cívicas na Itália, definiu o capital social como características de organização social, 

como redes de indivíduos ou famílias, normas e valores associados que estabelecem 

externalidades para a comunidade como um todo, podendo ser positivas, beneficiando os 

membros das associações, e negativamente quando não cria oportunidades a inclusão de não-

membros ou a comunidade geral. Serageldin e Grootaert (2000) comentaram sobre o nível 

micro, como a possibilidade de relações horizontais entre os atores, com a finalidade d buscar 

a coordenação e a cooperação. 

Coleman (1990) ampliou a observação do capital social, passando a compreendê-lo no 

nível vertical, tendo uma visão ampla - meso do capital. Tendo como definição uma variedade 

de entidades diferentes que versam em algum aspecto da estrutura social, e que facilitam as 

ações de certos atores, pessoais ou corporativos dentro de uma comunidade. Deu ênfase aos 

grupos em vez dos indivíduos. Essa definição passou a incluir associações e comportamentos 

verticais e horizontais dentro e entre outras entidades. As associações verticais apresentam 

relacionamentos hierárquicos, com distribuição assimétrica de poder entre os membros.  

 O terceiro nível é o mais amplo e com visão mais abrangente do capital social, pois 

inclui o ambiente social e político, que possibilita o desenvolvimento das normas, comportando 

as relações horizontais e hierárquicas em grande parte informais, presentes nos níveis micro e 
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meso (SERAGELDIN; GROOTAERT, 2000; BOLÍBAR, 2016). A visão macro inclui as 

relações institucionais formalizadas como o regime político, o estado de direito, o sistema 

judiciário e as liberdades civis e políticas. As relações podem ser horizontais e verticais, com o 

objetivo de construir ou impedir as instituições (SERAGELDIN; GROOTAERT, 2000; 

BOLÍBAR, 2016). 

Existe uma complementariedade entre as associações horizontais e hierárquicas com as 

macros instituições, suas coexistências potencializam o impacto social nos resultados 

econômicos e sociais, fazendo com que as associações locais possam se desenvolver 

(GROOTAERT; BASTELAER, 2002). 
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1.5. Dimensões do Capital Social 

 

As dimensões em que estão inseridos os níveis de capital social são três: a) cognitiva – 

atribuídas às visões compartilhadas, interpretações, sistemas de significação, narrativas e 

códigos; b) estrutural – refere-se ao padrão de conexão entre os atores, incluindo as conexões e 

configurações de redes que colaboram para a cooperação, sejam elas: densidade, conectividade 

e adequação organizacional e c) relacional – são os ativos criados pelo relacionamento, como: 

confiança, normas, obrigações e expectativas (UPHOFF; WIJAYARATNA,  2000; 

NAHAPIET; GHOSHAL, 1998).  

A Dimensão cognitiva enfatiza os significados compartilhados pelos atores da rede, que 

dão sustentação a ideia de grupo. Perspectiva essa compreendida como um recurso moral 

coletivo, constituído por valores, normas de reciprocidade, altruísmo e responsabilidades, que 

deve ser compartilhado por todos (MCKENZIE; HARPHAM, 2006).  

Mckenzie e Harpham (2006) afirmaram que o capital social estrutural compreende as 

relações, redes, associações e instituições que interligam pessoas e grupos. Refere-se ao padrão 

geral de conexões entre os atores. Os principais elementos dessa dimensão são a existência ou 

não de laços entre os atores (WASSERMAN; FAUST, 1994), configuração da rede 

(KRACKHARDT; STERN, 1988) que descreveram o padrão de medidas como densidade, 

conectividade e hierarquia (COLEMAN, 1988). 

O capital social relacional concentra-se nas relações direta entre as pessoas, e como a 

amizade e o respeito influenciam em suas condutas. Através desses relacionamentos contínuos 

em que as pessoas são motivadas a cumprir essas atitudes que mantenham a sociabilidade, 

aprovação e respeito (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Baldanza e Abreu (2013) propuseram 

que indicadores como amizade, respeito, confiança, sanções, pertencimentos, e as informações 

que circulam nas redes, são fundamentais para análise do capital social e que esta dimensão 

está relacionada com coma relações interpessoais incluídas nos grupos de relacionamento ou 

redes de contatos.    

O capita social relaciona-se com várias áreas do conhecimento, educação, gestão, 

planejamento e saúde, nesta Kawachi; Subramanian e Kim (2008) possibilitaram um melhor 

entendimento sobre o termo capital social e saúde, pois permitiram, por meio de construtos, 

uma agregação de múltiplos elementos fundamentais, dando destaque aos aspectos 

relacionados, ao desenvolvimento tecnológico, ao nível dos recursos de comunicação e 
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informação e dos impactos causados na saúde, educação e na qualidade de vida, concepção que 

surge do conceito de capital social desenvolvido por Bourdieu (1986) e Coleman (1988). 

Pôde-se incluir o conceito de capital social como um fator nos impactos das variáveis 

sociais na saúde, assim também como uma forma de integrar as intervenções nessas questões, 

visto que possibilitou a ação social no nível das estratégias de promoção da saúde, 

correspondente aos recursos objetivos fundamentados na relevância da participação social, 

interdisciplinar entre os setores que cooperam para os ganhos efetivos em saúde (SAPAG; 

KAWACHI, 2007). 

Esse conceito englobou dois elementos essenciais. Para Fujiwara e Kawachi (2008) as 

ações e sentimentos dos indivíduos possuem elementos de caráter estrutural e cognitivo, sendo 

a associação e coesão essenciais no aumento da participação da comunidade com maiores níveis 

de coesão social. Isso contribui para a criação de capital social e possibilita vantagens no nível 

da saúde.  

A ideia do capital social aparece como um facilitador do fluxo de informação, elemento 

de influência para os atores sociais desempenharem um papel central na tomada de decisão que 

viabiliza recursos aos indivíduos por intermédio das redes sociais e de suas relações, além de 

controle exposto na localização ou posição hierárquica que o indivíduo estabelece em seu 

capital social (KAWACHI; KENNEDY; GLASS, 1999; KAWACHI; SUBRAMANIAN; KIM, 

2008). 

 

 

1.6. Capital Social em Saúde 

 

A abordagem comunitária examina os efeitos da participação de pessoas e a confiança 

na saúde. A abordagem das redes analisa as dimensões relacionais da solidariedade, destacando 

a influência da estrutura social no acesso aos recursos em saúde (MOORE; SHIELL; HAINES, 

2005). 

O termo capital social em saúde foi citado inicialmente por Bourdieu nos anos de 1980, 

porém cabe a Putnam (1993) a utilização ampla em seus escritos. Bourdieu (1986) e 

Subramanian; Kim e Kawachi (2002) deram uma abordagem mais individual, e Putnam (1993) 

o compreendeu mais coletivo, classificação essa que ainda não está consolidada. Ao fazerem 

referências ao estudo do capital social direcionado a saúde, compreendem tanto características 
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individuais e coletivas (MACINKO; STARFIELD, 2001; KAWACHI; SUBRAMANIAN; 

KIM, 2008). 

A interação entre o capital social e saúde é denominada pelo nível de confiança 

interpessoal, as trocas mútuas entre os indivíduos e a participação em organizações da sociedade 

(FUJIWARA; KAWACHI, 2008). Nessa relação, existe a configuração de áreas em que o 

capital social poderá influenciar na melhoria da saúde e na promoção de hábitos de 

comportamento saudável, que ampliam o acesso aos serviços de saúde e facilitam o 

desenvolvimento dos processos. Os autores Berry e Welsh (2010) destacaram a conexão do 

capital social a uma dimensão ampla de benefícios sociais, econômicos e de saúde. 

Berkman e Glass (2000) destacaram que existem associações nas redes sociais que 

proporcionam ao indivíduo a ideia de pertencimento ao grupo, e facilitam a troca de 

informações e recursos com outros integrantes. O status que o indivíduo passa a ter conforme 

a posição que passa a ocupar no grupo. Marmot (2005) denominou como a síndrome do status, 

fazendo com que o indivíduo tenha mais oportunidade de acesso a recursos e aos serviços de 

saúde.  

A existência de vínculos entre o capital social e saúde, pode ser observada na promoção 

da saúde, pois este é considerado um processo que possibilita as pessoas aumentarem o controle 

e melhorar a saúde para atingir um estado de bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou 

grupo deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer as necessidades e mudar ou 

lidar com os meio-ambiente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). Assim como 

melhorar o desempenho de suas atividades (COSTA; FERREIRA, 2011).  

A carta de Otawa de 1986 apresentou entre suas áreas de atuação para promoção da 

saúde os seguintes objetivos: o fortalecimento das ações comunitárias e o desenvolvimento de 

habilidades pessoais, em que pessoas da comunidade podem cuidar uma das outras (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1986). Esses ambientes de apoio podem estar conectados e 

caracterizando-se pela participação, solidariedade e apoio mútuo (CAMPBELL; 

JOVCHELOVITCH, 2000). Esses objetivos acompanham as ideias por trás do capital social, 

visto que a ação dos grupos é vista como uma consequência do capital social (WOOLCOCK, 

2000). 

Os programas de promoção da saúde que se baseiam no desenvolvimento comunitário, 

como no caso em estudo os Agentes Comunitários de Saúde, não tem como principal objetivo 

prevenir doença específica ou promover um resultado específico para a saúde. Criam-se nas 

comunidades um ambiente nos quais os indivíduos e comunidade possam tornar-se capacitados 
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à medida que aumentam sua competência ou capazes de resolver problemas (LIN, 1999, 2001, 

2008). 

 Putnam (2000) sugeriu que o capital além de ser privado, é considerado um bem 

coletivo e não exclusivo de quem vive em uma área com alto capital social, podendo 

favorecer indivíduos com poucas conexões sociais, por estar inserido em grupos com alto 

capital social. Um grupo com alto capital social é caracterizado pela presença de 

associações densas e fortes, e pessoas ativas que colocam o bem coletivo perante o privado. 

Atuando dessa forma como iguais com os mesmos direitos e obrigações para todos, e as 

relações horizontais de reciprocidade são comuns.  

 O capital social para Woolcock (2001) foi entendido como coletivo, definindo-o como 

normas e redes que viabilizam a ação coletiva, fazendo um acrescimento ao 

posicionamento de Putnam (2000), que além da importância dos laços sociais dentro de 

um grupo, assim como entre as pessoas de várias instituições políticas de uma sociedade.

  Portes (1998) na mesma linha de pensamento de Woolcock (2001) percebeu a 

necessidade de separar as fontes e as consequências do capital social. A confiança deve ser 

vista como consequência do capital social, o que vai de encontro a Putnam (2000) que a 

viu como uma condição sine qua non para a cooperação. Pensamento esse entendido por 

Portes (2000) como raciocínio circular, por usar o próprio conceito de capital social.  

 Globalmente o capital social não pode ser usado como uma panaceia para realização 

harmoniosa de ambientes de apoio a ação comunitária, visto que o capital social por 

necessidade, vincula-se ao contexto, e pode prover novas ideias sobre formas que 

influenciam as interações humanas, corporações e ações comunitárias para a promoção da 

saúde (ERIKSSON, 2011).  

As redes sociais são os canais através do quais informações e aconselhamentos são 

trocados dentro dos relacionamentos, promovendo o bem-estar da comunidade (KAWACHI; 

BERKMAN, 2000). Na comunidade o capital social tem a capacidade de influenciar a saúde 

através de processos como a socialização coletiva, função em que indivíduos contribuem na 

formação de comportamentos e resultados em saúde de acordo com os objetivos desejados. Para 

que os resultados sejam possíveis, há necessidade da existência de confiança mútua entre os 

indivíduos e a comunidade (MACINKO; STARFIELD, 2001; KAWACHI; SUBRAMANIAN; 

KIM, 2008).  

 A ferramenta para medição do capital social mais antiga é a oriunda das pesquisas de 

redes sociais, realizadas por um questionário gerador de nomes, projetando o tamanho, a 
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identificação, estrutura e relacionamento da rede social ligados ao capital social, gerando várias 

medidas uteis a sua análise (BURT, 1984; VILLALONGA-OLIVES; KAWACHI, 2015). 

 Outro método de medição concentra-se na presença de recursos sociais do que nas 

relações em redes, é o gerador de posições (LIN; DUMIM, 1986; LIN; FU; HSUNG, 2001; 

LIN; ERIKSSON, 2010), considerado um instrumento deliberadamente concebido para 

verificar o capital social no cotidiano do indivíduo, elaborando uma lista sistemática de 

ocupações, e verificando se as pessoas citadas nessas ocupações são membros do grupo. Os 

dados do capital social advindo do método de gerador de posições, baseiam-se na ideia de que 

a ocupação dos membros da rede representação conjunto de recursos sociais que podem ser 

quantificados como medidas de prestigio profissional, com base em um modelo de hierarquia 

social (MARSDEN; LIN, 1982; LIN, 2001).   

O capital social estrutural se refere ao que as pessoas fazem (ligações associativas, 

redes) que pode ser objetivamente verificado por observações ou registro. O capital social 

cognitivo se refere ao que as pessoas percebem. Essas duas formas de capital social podem ter 

padrões associados com a saúde (GROOTAERT; BASTELAER, 2002).  

O capital social estrutural facilita o compartilhamento das informações e a ação coletiva 

e a tomada de decisões por meio de funções estabelecidas e redes sociais suplementadas por 

regras e procedimentos, sendo um construto relativamente objetivo e observável. O capital 

social cognitivo faz referências às normas, valores, confiança, atitudes e crenças 

compartilhadas. Sendo um conceito mais subjetivo e intangível (GROOTAERT; 

BASTELAER, 2002).   

As duas formas de capital social podem ser ou não complementares, a cooperação entre 

vizinhos pode ser fundamentada em um vínculo cognitivo e não refletir em um arranjo estrutural 

formal. No mesmo sentido a existência de uma associação comunitária pode não apresentar 

conexões fortes entre seus membros, pois a participação em suas atividades pode não ser de 

forma voluntária. A interação pode se tornar capital por meio da persistência de seus efeitos, 

obtido por canais cognitivos e estruturais (GROOTAERT; BASTELAR, 2002). 

 O   capital social medido em redes sociais egocêntricas são definidas a partir de um 

indivíduo focal ou “ego” para alguma relação de funções, seja de amigos ou trabalhadores.  As 

redes egocêntricas não incluem todos os laços de relacionamentos conhecidos de um indivíduo 

focal. Incluem as medidas de redes egocêntricas referentes a certas relações para um 

entrevistado que cita seus 5 melhores amigos (BORGATTI, 1998).  
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Os exemplos de medidas egocêntricas são o tamanho e a densidade de uma rede. Já as 

redes sociométricas permitem a mensuração do capital social tanto no nível individual quanto 

como um grupo (BORGATTI, 1998).  

 Kawachi e Berkman (2000) apresentaram como características de redes: i) medidas de 

capital social; ii) medidas funcionais, que refletem o conteúdo de laços de rede, por exemplo, 

qualidades de suporte de laços de rede; iii) medidas estruturais, que descrevem como as pessoas 

em uma rede estão conectadas umas às outras; e iv) medidas posicionais, que refletem as 

posições dos atores em uma rede. Funcional, as medidas se concentram no conteúdo dos laços 

de rede, por exemplo, eles podem avaliar se laços específicos fornecem recursos de rede, como 

tipos de apoio social que incluem: informação, ajuda tangível, suporte emocional ou recursos 

de outra rede. Embora tenha havido algum reconhecimento de que tais recursos são gerados e 

embutidos em estruturas de rede (LIN, 2001).  

Medidas funcionais especificamente focadas no conteúdo fornecidas por laços 

individuais, quanto as medidas estruturais, estas vão além dos laços individuais e focalizam as 

ligações entre os atores na rede de um indivíduo (medidas egocêntricas) ou na rede geral 

(medidas sociométricas). Por exemplo, medidas estruturais podem ser usadas para testar se a 

densidade de laços promove ou inibe o fluxo de recursos, informação e influência através de 

uma rede (KAWACHI; BERKMAN, 2000; KAWACHI; SUBRAMANIAN; KIM, 2008).  

As medidas da rede posicional são específicas para estudos de redes sociométricas, e 

pode ser usado para testar se posições de rede conferem poder e outros recursos via influência 

e vantagem para atores de rede. Nessa visão, atores específicos têm o poder de influenciar fluxo 

de recursos e são distribuídos dentro de uma rede e afetam diferencialmente acesso a recursos 

e oportunidades (LIN, 2001). 

As redes egocêntricas são medidas ao nível do indivíduo, e esse nomeia as pessoas que 

fazem parte de sua rede. Concentram vínculos específicos, sua função e relação entre esses 

laços, sua estrutura, e a circulação de recursos, informações e influência, que são advindos dos 

laços, particularmente importante em relação a saúde como o conteúdo funcional dos 

relacionamentos envolvendo o fluxo de informações. A força desses laços é uma combinação 

de quantidade de tempo, confiança mútua e os serviços recíprocos (GRANOVETTER, 1973).  

 A força dos laços fortes gera capital social, influencia no apoio e realização de serviços 

(WELLMAN; WORTLEY, 1990). Sendo necessário investimentos relacionais intensos, que ao 

longo do tempo não ocorra o apoio reciproco, assim como os laços fortes podem não ser tão 

consistentes, proporcionando apoio apenas em determinadas circunstâncias. Os laços fracos 
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proporcionam maior acesso e a circulação de novas informações através da rede 

(GRANOVETTER, 1973), diferente dos laços fracos que diminuem o acesso a informações 

externas, sendo que a força dos laços pode ser aferida pela frequência do contato e a intensidade 

e a multiplexidade (LIN, 2001). 

 A multiplexidade requer medir laços em mais de uma dimensão como as relações de 

função. Esses laços podem facilitam a geração e aumento de recursos em uma rede, visto a rede 

apresentar uma heterogeneidade de pessoas (KAWACHI; BERKMAN, 2000). 

A heterogeneidade da rede se centra na diversidade em seu interior e na qualidade da 

composição, características relevantes para o fornecimento do apoio social e a resolução de 

problemas (BORGATTI; JONES; EVERETT, 1988; BORGATTI; EVERETT, 1999). 

 As características estruturais das redes não se limitam em laços individuais, a exemplo 

as ligações entre membros das redes, incluindo as medidas como tamanho da rede que é 

proporção de elos existentes em relação aos elos possíveis. A relação entre o tamanho da rede 

e o capital social de fácil compreensão, quanto maior for a rede, maior será a probabilidade de 

que qualquer pessoa possua recursos que o ego possa precisar (BORGATTI; JONES; 

EVERETT, 1998).  Estudo como o de Burt (2001) enfatiza a relação positiva entre o tamanho 

da rede e as medidas de capital social.  

 As redes com maiores densidades têm um papel significativo na disseminação de 

influência e informações importantes para medir o capital social, porém redes densamente 

conectadas em que todos se identificam e se conhecem podem dificultar a difusão de 

informações e outros recursos para o interior da rede (LIN, 2001; KAWACHI; 

SUBRAMANIAN; KIM, 2008), por ser improvável que um membro da rede introduza novas 

informações na rede, o que limita a geração de novos recursos de capital social (BURT, 2001). 

 

1.7. Capital Social dos Agente Comunitário de Saúde 

 

O capital social adere-se ao sentido da comunidade a partir dos laços firmados entre os 

membros que a integram, laços estabelecidos em níveis de formalidades diferentes, porém 

constituídos por um conhecimento comum e sentimento de participação (GRANOVETTER, 

1973). 

Bourdieu (1986) um dos primeiros a conceituar e sistematizar o estudo do capital social, 

e outros estudiosos do assunto como: Coleman (1990),   Putnam (1993),   Woolcock e Narayan 

(2000), Kawachi e Berkman (2000),  Portes (2000), Lin (2001), Grootaert e Bastelar, (2002)  
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destacaram que as redes sociais formais, informais e a constituição das relações de confianças 

entre os integrantes possibilitando o usufruto de vantagens propiciadas por esse capital social 

relacional, como a obtenção de novas informações e conhecimentos advindos pelas normas de 

reciprocidade 

As relações de confiança entre os membros do grupo precisam de anos de interações 

para se desenvolverem (COLEMAN, 1990). Putnam (1993, 2001) demonstrou em sua análise 

das associações cívicas na Itália, que o capital social pode levar gerações para se desenvolver e 

se tornar realmente efetivo. Sendo a confiança mais facilmente destruída do que construída. A 

principal característica do capital social é um estoque acumulado no qual há o fluxo de 

benefícios.  

O capital social multidimensional derivado das relações estruturais, consolidado em um 

conjunto de normas que afetam o bem-estar da comunidade, facilitando a cooperação entre os 

membros com a finalidade de redução de custo na obtenção das informações 

(FUKUYAMA,1997). O capital social do Agente Comunitário de Saúde e amplia de duas 

formas durante o exercício de suas funções: a) relações internas com seus pares (ACS-ACS) 

contribuindo na troca de experiências e das relações externas (ACS-ESF) o que amplia as 

orientações e difusão da promoção da saúde e prevenção de doenças (SANTOS; FARIAS 

FILHO, 2016). 

O local de trabalho do Agente Comunitário de Saúde são verificas as tipologias do 

capital social estabelecido nas relações com outros profissionais da Estratégia saúde da família 

Os Agentes Comunitários de Saúde, diferente de qualquer outro profissional da saúde, 

possuem a característica sui generis de sua existência, pertencerem a uma comunidade 

(NOGUEIRA; SILVA; RAMOS, 2000; LIMA; COCKELL, 2008; COSTA et al., 2012). 

Pressuposto de familiaridade e conhecimento do locus, possibilita a conquista da confiança dos 

moradores (BORNSTEIN; STOUTZ, 2008b; GOMES et al., 2009; GOMES et al., 2010; 

ALONSO; BÉGUIN; DUARTE, 2018).  Lima e Moura (2005) comentaram que pertencer a 

uma comunidade, em outras palavras, os Agentes Comunitários de Saúde são selecionados a 

partir do capital social que possuem, visto facilitar o alcance dos objetivos de programas 

destinados à obtenção de informações gerais e o atendimento básico de saúde da comunidade 

em que reside.  

A Lei 11.350/2006 estabeleceu a obrigatoriedade do Agente Comunitário de Saúde 

morar na comunidade em que atua, desenvolvendo as funções de assistência e promoção da 

saúde (BRASIL, 2006b), devendo ter uma reputação que o permita transmitir confiança para a 
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população que atende. Exigindo capacidade de manter e ampliar as relações sociais na 

comunidade com os demais integrantes da Estratégia Saúde da Família (VALENTIM; KRUEL, 

2007; MUSMANNO et al., 2018).  

O capital social dos Agentes Comunitários de Saúde é fundamental para o Estratégia 

Saúde da Família, visto que a confiança da comunidade na informação fora do contexto 

institucional (LIMA; MOURA, 2005).   

Os Agentes Comunitários de Saúde por morarem na comunidade, conhecem as pessoas 

a quem atendem, utilizam a mesma linguagem, vivenciam as mesmas situações, compartilham 

crenças semelhantes, além de estarem disponíveis todos os dias da semana, inclusive fora do 

expediente, fazendo com o agente comunitário assuma um duplo papel, ser concomitantemente 

agente e sujeito, não havendo um distanciamento entre o trabalhar e morar na comunidade 

(JARDIM; LANCMAN, 2009; CARDOSO; NASCIMENTO, 2010; BARRETO et al., 2018).  

O que torna o Agente Comunitário de Saúde um trabalhador cujo capital social, 

conhecimento da comunidade e da realidade local, constitui um a priori das qualidades técnicas, 

que são adquiridas secundariamente com o treinamento junto as equipes de saúde, expressando 

com isso uma identidade diferenciada dos outros profissionais da saúde (LACERDA; 

MARTINS, 2013). O que garante credibilidade as informações que são oferecidas a 

comunidade, o que dificilmente ocorreria com as palavras de outros profissionais 

(CASTANHA; ARAUJO, 2006).  

Essa credibilidade é tida como básica para atuação do Agente Comunitário de Saúde, e 

está associada a resolução de demandas dos serviços de saúde da comunidade (JARDIM; 

LANCMAN, 2009). Há um entendimento distorcido da comunidade quando esses profissionais 

não podem responder a demandas dos usuários, seja por consultas, medicamentos, exames e 

acesso aos demais serviços de saúde, esses perdem a confiança nos Agentes Comunitários de 

Saúde, não levam em consideração que a falta de acesso guarda relações com a estruturação, 

funcionamento e inoperabilidade do sistema de saúde (SILVA; SANTOS, 2003; JARDIM; 

LANCMAN, 2009; COSTA et al., 2012; GARCIA et al., 2017, 2019).  

Diferente de outros profissionais o cotidiano de trabalho dos Agentes Comunitários de 

Saúde é pautado na construção de laços de credibilidade e confiança, decorrente do convívio 

com as famílias, do esclarecimento em relação ao seu trabalho, do estímulo e apoio dado pelos 

outros profissionais de saúde, assim como o empenho do agente em compartilhar os problemas 

da comunidade (BARALHAS; PEREIRA, 2011). Jardim e Lancman (2009) entenderam que a 

credibilidade gera confiança e vínculo com os usuários, fazendo com que abram as suas casas 
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e falem sobre suas dificuldades, com o propósito de que as demandas sejam resolvidas ou 

encaminhadas, visando garantir a relação agente-comunidade.  

O vínculo com os usuários constituí uma condição para a realização do trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde, visto ser o elo entre a Estratégia Saúde da Família e a 

comunidade a qual a Estratégia Saúde da Família (CARLI et al., 2014; CASTRO et al., 2017; 

JUCA et al., 2018). O vínculo não deve ser compreendido apenas como um simples registro a 

um serviço ou inscrição formal a um programa. Configura o desenvolvimento de uma relação 

contínua, pessoal e intransferível ao longo do tempo (CECÍLIO, 2001). 

  O Agente Comunitário de Saúde intermedeia o saber popular e científico, cooperando 

com o acesso da população aos serviços de saúde e a buscar melhorias no atendimento e 

qualidade de vida da comunidade (BARROS; CHAGAS; DIAS, 2009; GALAVOTE et al., 

2011; SANTANA; AZEVEDO; MAIA, 2018). Também tem a responsabilidade de informar a 

população sobre o desenvolvimento dos cuidados na rede pública de saúde, assim como 

oferecer informações da comunidade aos membros da equipe (SILVA; DALMASO, 2002). 

Melhorando a comunicação, a criação de vínculo e confiança entre eles (JESUS et al., 2014). 

O Agente Comunitário de Saúde atua como um tradutor das necessidades da 

comunidade para a Estratégia Saúde da Família, que passa a desenvolver seus trabalhos com 

base no que é relatado a esse profissional pelos moradores, o que possibilita saber quais famílias 

necessitam de maiores cuidados (SANTOS; DAVID, 2011; FILGUEIRAS; SILVA, 2011). 

Garantindo assim que a identidade grupal das pessoas sob sua responsabilidade esteja em 

harmonia com as atividades de saúde realizadas pelo serviço público de saúde 

(NASCIMENTO; CORREA, 2008). 

 

 

1.8. Função Híbrida do Agente Comunitário de Saúde: entre laços fortes e fracos. 
 

O Agente Comunitário de Saúde é considerado um profissional que tem uma 

capacitação híbrida (NUNES et al., 2002), pela possibilidade de transitar em duas esferas: a) 

comunidade e b) profissionais de saúde (GALAVOTE et al., 2011). Sua capacitação leva em 

consideração essa característica, utilizando no contato com a comunidade, no nível de quem é 

nativo local, reconhecido pelos moradores como alguém da comunidade (MARZARI; 

JUNGES; SELLI, 2011). 

 Nunes et al., (2002) descreveram que esse caráter híbrido do Agente Comunitário de 

Saúde é utilizado no contato com a comunidade, na condição de quem é autóctone, reconhecido 
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pelos habitantes por ser um morador, socializado a partir dos mesmos valores e adequado ao 

mesmo léxico utilizado pela comunidade, da mesma forma no trabalho com os outros 

profissionais: médicos, enfermeiros. Essa ambiguidade de funções que são experimentadas 

pelos Agentes Comunitários de Saúde que transmitem conhecimentos a comunidade, 

ressignificado pela mediação de um agente proveniente das camadas populares (BORGES; 

DUARTE, 2017).  Não apenas traduzem, mas efetuam conhecimentos híbridos de ordem 

técnico científica que se misturam com o universo social (JARDIM; LANCMAN, 2009).  

 A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006a, 2011, 2017) enseja a 

necessidade de que os Agentes Comunitários de Saúde trabalhem na comunidade em que 

residem, pois, as práticas de saúde são maximizadas pelo compartilhamento desse universo 

comum mediado pelo agente, por possuir a indispensável compreensão das necessidades da 

população, por conta de morar na comunidade (BORGES; DUARTE, 2017).  

 A Política Nacional de Atenção Básica de 2017 (BRASIL, 2017) estabeleceu os 

integrantes da Estratégia Saúde da Família: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. 

Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias e os profissionais de saúde 

bucal cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal.  

Uma particularidade da Política Nacional de Atenção Básica de 2017 (BRASIL, 2017), 

é quanto ao número de ACS, pois a Política Nacional de Atenção Básica de 2011 (BRASIL, 

2011) estabelecia que o número de ACS deveria ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com no máximo 750 pessoas por ACS, e de 12 Agentes Comunitários de Saúde por 

equipe de Saúde.   

O número de Agentes Comunitário de Saúde deverá ser definido com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos de acordo com a dimensão local. 

Atentando que em áreas de vulnerabilidade social, a cobertura deverá ser de 100% da população 

com número máximo de750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde (SOUZA; FREITAS, 

2014; BRASIL, 2017).  

O cotidiano de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde é uma forma de verificar 

suas relações sociais, sendo a partir do capital social presente entre seus pares e integrantes da 

Estratégia Saúde da Família (SANTOS; FARIAS FILHO, 2016).  Resultante das redes sociais, 

sejam elas formais ou informais, formadas pela confiança dos participantes, com a finalidade 

de obterem vantagens geradas pelas informações e conhecimentos (LIN, 2008; HOFMEYER; 

MARCK, 2008; LIN; ERICKSON, 2010) essenciais para melhorias nos serviços de saúde 

(ERIKSSON, 2011) além dos recursos não possuídos pelos indivíduos (ações instrumentais), 
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que fazem do capital social um ativo relacional mensurável (LIN; FU; HSUNG, 2001; LIN, 

2008).  

O capital social deriva das relações estruturais multidimensionais (FUKUYAMA, 1999) 

com fundamentos em um conjunto de redes, normas e laços de confiança (PUTNAM, 1993) 

que afetam o bem-estar da comunidade, facilitando a cooperação entre seus membros com 

objetivo de redução do custo na obtenção das informações (MARTELETO, 2001).  

Santos e Farias (2016) propuseram a presença do capital social no trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde em duas situações: a) relações internas, ACS com seus pares, o que 

propicia as trocas de experiências, b) relações externas, com os outros integrantes da Estratégia 

Saúde da Família, o que favorece a ampliação dos conhecimentos técnicos e auxílio nas 

orientações e propagação das práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças 

A tipologia do capital social pode ser contextualizada nas relações de trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde com a Estratégia Saúde da Família da seguinte forma: capital 

social união (bonding): refere-se às relações mais próximas dos indivíduos (FUKUYAMA, 

1995, 1999), no caso em estudo, a relação entre os Agentes Comunitários de Saúde, que se 

caracteriza pela presença de laços fortes (GRANOVETTER, 1973), restrito a um grupo 

limitado, não se expandindo para outros grupos que esteja fora do espaço local (MACKE; 

DILLY, 2010). Esse grupo fechado tende a desenvolver com mais facilidade o capital social 

nas dimensões relacional (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998) e cognitiva (ISLAM et al., 2006; 

VILLALONGA-OLIVES; KAWACHI, 2015) pelo fato de limitar a participação de não 

membros no espaço do grupo (MACKE; SARATE; DAMACENA, 2010). 

Eriksson (2011) descreveu o capital social tipo união (bonding) como laços horizontais, 

homogêneos e intragrupos. Entre pessoas conhecidas, resultando em confiança personalizada 

(PUTNAM, 1993, 2000; SALEHI et al., 2018).  

Essas características tendem ao isolamento, pelo fato de desenvolver e constituir 

normas, identidade e confiança exclusiva aos integrantes do grupo (FACCIN; MACKE; 

GENARI, 2013).  Propiciando dessa forma a tipologia união (bonding) um sentido negativo, 

visto que os integrantes não cooperam com outros fora de seu grupo. (SABATINI, 2009). 

O capital social tipo ponte (bridging) formados além dos círculos primários, conectam 

pessoas de grupos diferentes (PUTNAM, 1993, 2000, 2002; SZRETER; WOOLCOCK, 2004) 

e descreve os laços horizontais das pessoas com grupos de diferentes origens (MACKE; 

DILLY, 2010). 
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No contexto da Estratégia Saúde da Família, ocorre entre os Agentes Comunitários de 

Saúde e os técnicos em saúde. Favorece a troca de informações entre os integrantes, sem incidir 

nos problemas relativos ao capital social tipo união (bonding). Tem o potencial de abrir novas 

oportunidades ultrapassar as fronteiras do grupo, propicia conexões externas as suas redes 

atuais, que de outra forma, dificilmente estabeleceriam contatos (CAROLIS; SAPARITO, 

2006), facilita a difusão de informações entre os grupos através das ligações externas as suas 

redes (SALEHI et al., 2018).  Assumindo a forma de laços fracos que atravessam os grupos 

sociais heterogêneos (GRANOVETTER, 1973; ERIKSSON, 2011).  

As interações entre os atores constroem e sedimentam as relações sociais.  Os laços 

estabelecidos com os próprios pares, relações internas, são denominados de laços fortes, 

caracterizados pela intimidade, proximidade e pela intencionalidade de manter a conexão, 

podendo conduzir ao fechamento e diminuição do transito das informações (GRANOVETTER, 

1973).   

O terceiro tipo de capital social, o de ligação (linking) refere-se aos relacionamentos 

verticais heterogêneos entre os indivíduos e grupos em diferentes graus de autoridade que 

passam a acessar novos recursos, (SZRETER; WOOLCOCK, 2004; MACKE; DILLY, 2010). 

Esse capital social é percebido nas relações dos Agentes Comunitários de Saúde com os 

médicos, odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e outro profissionais de saúde 

com nível hierárquico superior. O capital social tipo ligação (linking), possibilita a unificação 

do capital social coletivo, e a alavancagem de recursos, informações para além das instituições 

formais da comunidade (MACKE; DILLY, 2010).  

As relações externas recebem o nome de laços fracos, conectando outros grupos de 

atores, rompem a configuração de ilhas isoladas. Laços fracos funcionam como pontes, são 

vitais para integração dos indivíduos. Quanto menos laços fracos existirem nas relações, maior 

será a privação de novas informações, ficando restrito ao conhecimento ou informações 

originadas pelos pares do grupo, ficando esses confinados e isolados (GRANOVETTER, 1973, 

1974, 1983).   

Granovetter (1973) destacou que a situação ideal é ter o capital social dividido nessas 

três formas de redes sociais, pois uma delas responde por aspectos importantes i) união 

(bonding): confiança e comprometimento, ii) ampliação a novas fontes de conhecimento, iii) 

acesso às informações em níveis hierárquicos superior.  
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2. METODOLOGIA 

 

Estudos demonstram os benefícios da coleta e análise de dados quantitativos e 

qualitativos no diagnóstico organizacional e, portanto, a integração entre esses dois tipos de 

dados pode favorecer um cenário mais amplo para uma análise mais aprofundada (TREJO-

PECH; WHITE, 2017; HUARNG; REY-MARTI; MIGUEL-ROMERO, 2018). Com isso o 

presente estudo utilizou métodos mistos, por meio de questionários, entrevistas e dados 

secundários. 

O objetivo do estudo foi analisar a influência do capital social dos Agentes Comunitários 

de Saúde no desempenho da Estratégia Saúde da Família (ESF) em municípios brasileiros. 

Mediante  quatro etapas, sendo elas: i) verificar os tipos de capital social mais presentes nas 

redes sociais dos Agentes Comunitários de Saúde; ii) mensurar e analisar a coesão e a 

centralidade das redes sociais de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde; iii) verificar a 

relação entre as medidas das redes sociais dos Agentes Comunitários de Saúde com os 

resultados de suas ações na Estratégia Saúde da Família; e iv) verificar se o capital social dos 

Agentes Comunitários de Saúde, estabelecidos nas suas próprias redes, melhora o resultado da 

atenção básica em saúde. 

Esta pesquisa teve como fundamento um prévio levantamento de textos sobre o tema 

em bases de referência nacional e internacional de divulgação da produção científica. Para 

seleção de textos que contém o conceito “capital social” foi direcionada para trabalhos seminais 

e os que fizeram análise de evolução das abordagens sobre o conceito.  

O critério utilizado para o termo Agente Comunitário de Saúde”, foi para abordagens 

sobre condições de trabalho, histórico e confiança comunitária. Para “redes sociais”, deu-se 

preferência a trabalhos com uso da metodologia Social Network Analysis (SNA). Com esses 

objetivos pré-estabelecidos, foram realizadas duas formas de busca, a primeira com termos 

isolados e a segunda cruzando os termos. Todos os termos foram pesquisados na base de dados 

Scopus, em inglês e português, com filtros para artigos acadêmicos, nas áreas das Ciências 

Sociais, Saúde, Gestão e Negócios.  

Conforme a tabela 01, o foco se refere ao objetivo pré-estabelecido no início do 

levantamento, para o termo de capital social optou-se por artigos seminais dessa forma utilizou-

se os artigos mais citados. Para o método de análise de redes sociais a seleção foi com base na 

relevância e atualidade da utilização na metodologia, para utilização foram lidas as 

metodologias de artigos publicados nos últimos 5 anos. Para o termo Agente Comunitário de 
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Saúde e os termos cruzados, não foram estipulados filtros específicos, pela quantidade de 

artigos disponíveis. Após essa seleção, houve a exclusão dos duplicados. 

Os artigos que foram utilizados conforme a leitura do resumo, tomando como parâmetro 

a existência de sinergia com o presente estudo. Em seguida, as leituras foram ampliadas pelo 

método de bola de neve, para os artigos já selecionados no levantamento bibliográfico, assim 

como livros e relatórios. 

 

Tabela 01 – Levantamento bibliográfico em bases de textos 

                   Tema Pesquisados Utilizados 

Redes Sociais 596 64 

Capital Social 200 86 

ACS 140 60 

Capital social + Rede 57 57 

Agente comunitário de saúde + Capital Social 1 1 

Analise de Redes Sociais + ACS 1 1 

Total  995 269 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

1.9. Instrumentos de coleta 

 

O questionário foi o principal instrumento de pesquisa (em anexo) do tipo semiaberto 

gerador de nomes (BORGATTI; EVERETT, 1999), sendo dividido em quatro blocos: i) para 

caracterização da amostra com questões demográficas (gênero, escolaridade, idade, entre 

outras), ii) Atuação e percepção do trabalho na comunidade; iii) Comunicação e auxílio no 

trabalho e na comunidade; iv) Redes sociais de trabalho e confiança (SANTOS, 1996), 

fundamentado na literatura, conforme o quadro 2. O roteiro de entrevista aplicado com a 

diretora da atenção básica (Anexo 4), foi baseado nos principais itens do questionário.  
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Quadro 2 – Fundamentação teórica do questionário de pesquisa 

Questão* Objetivo Fundamento 

Q1- Q7, Q16,Q17 Caracterização da amostra 

Q8 Reciprocidade Lin e Dumim  (1986),  Lin (1999). 

Q9, Q10 Tempo Eriksson ( 2011), Cecílio ( 2001). 

Q11 Apoio Campbell e Jovchelovitch (2000). 

Q12, Q13, Q14 Apoio Borgatti; Jones e Everett (1998). 

Q15 Caracterização 
Souza e Freitas (2014),  Gomes et al., (2009), 
Santos; Hoppe e Krug (2019). 

Q18 - Q22 

Reciprocidade/Capital 

social cognitivo 

Eriksson (2011). 

Q24, Q25 Kawachi; Berkman (2000),  Eriksson (2011) 

Q26 Woolcock e Narayan (2000). 

Q27 Putnam (2000),  Merzel e D’afflitti (2003). 

Q28 Woolcock e Narayan (2000), Eriksson (2011). 

Q29 
Apoio/ Capital social 

cognitivo 
Grootaert e Basterlar (2002),  Kawachi (2006). 

Q30 Capital social cognitivo Eriksson (2011). 

Q31 Capital social estrutural 
Granovetter (1973),  Putnam (1993),  Fukuyama 

(1995),  Grootaert e Basterlar ( 2002). 
Fonte: Elaboração própria. 

*Questionário anexo 1 

 

A triangulação dos dados é uma estratégia de pesquisa utilizada para aumentar o 

conhecimento do assunto e atender aos objetivos da pesquisa (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 

2005). Com possibilidade de triangulação dos dados, foram utilizados dados secundários 

fornecidos pela coordenação da atenção básica de cada município, pois apesar de serem dados 

públicos, só os gestores ou pessoas por ele autorizadas têm acesso à produção individualizada 

dos profissionais da Estratégia Saúde da Família no sistema eSUS. Esses relatórios (um exemplo 

consta no anexo 2) são resultados da produção do Agentes Comunitários de Saúde, fornecem a 

verificação das ocorrências de registros e notificações que são resultantes das ações diretas dos 

Agentes Comunitários de Saúde, em virtude das suas funções legais.  

 

1.10. Coleta de dados 

 

A seleção dos municípios foi com base na divisão geoeconômica dos complexos 

regionais proposta por Geiger (1964), que os dividiu em: i) amazônico; ii) nordeste; iii) centro-

sul. Essa divisão buscou captar a situação socioeconômica e a relação da sociedade com o 

espaço natural, baseando-se no processo histórico brasileiro, considerando assim os efeitos da 

industrialização com níveis de desenvolvimento semelhantes.  

Para comparação dos serviços de saúde foram selecionados municípios homogêneos, 

exigindo dois critérios específicos para avaliação de desempenho em saúde. O primeiro filtro 

foi com relação ao “Porte Populacional”, de acordo com Calvo et al., (2016), há três grupos 
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municípios: pequeno porte (até 25 mil habitantes); médio porte subdividido em dois grupos (25-

50 mil e 50-100 mil habitantes) e grande porte (Acima de 100 mil habitantes). O segundo 

critério foi de cobertura, de acordo com o novo método de cálculo do indicador de cobertura 

populacional estimada por Agentes Comunitários de Saúde, divulgado no portal do e-Gestor 

Atenção Básica, espaço para informação e acesso aos sistemas da Atenção Básica. 

O presente estudo selecionou três municípios, um município de cada região (Nordeste, 

Centro-sul e Amazônico), com 50 a 100 mil habitantes e com 100% de cobertura de Agentes 

Comunitários de Saúde. Foram aplicados 333 questionários com Agentes Comunitários de 

Saúde, selecionados através do critério de adesão, visto que os profissionais participavam de 

forma voluntária da pesquisa, conforme tabela 02. 

Tabela 02 – Número de questionários aplicados 

Municípios População Total de ACS’s Questionários Percentual amostral  

Nordeste  74.049 172 142 83% 

Centro-Sul 57.963 121 100 83% 

Amazônico 67.686 155 91 59% 

Total   333  
Fonte: Elaborado com base no MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB dez.2017. 

 

O processo de aplicação dos questionários foi realizado em duas etapas, a primeira, com 

a ajuda da coordenação da atenção básica foram organizadas reuniões convocando todos os 

Agentes Comunitários de Saúde para aplicação dos questionários. Para os que não puderam 

comparecer à reunião foi realizada uma segunda tentativa, com visitas em cada unidade de 

saúde para aplicação in loco. 

 

Figura 01 – Fluxo da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Os relatórios de produtividade (Anexo 2) foram solicitados à coordenação da atenção 

básica na apresentação da pesquisa, para retorno dos relatórios em PDF teve um tempo de 

espera médio de 6 meses.  Um dos municípios não possuía esses dados inseridos no sistema, 

sendo necessário a tabulação da produção diária de 92 agentes, de todo o ano de 2017, 

totalizando uma margem de 158 mil visitas domiciliares. A comparação entre os dados 

primários, procedentes dos questionários com os Agentes Comunitários de Saúde, e dados 

secundários do eSUS, auxiliaram na análise de correlação entre os dois fatores, capital social e 

produtividade do Agente Comunitário de Saúde. Por fim, a coleta de dados contou com três 

entrevistas semiestruturada com a diretora da atenção básica de cada município. 

 

1.11. Análise dos Dados 

A análise dos questionários foi dividida em duas partes, para as questões semiabertas do 

questionário, a fim de compreender qualitativamente, foi realizada uma análise dos dados que 

utilizou a técnica de análise de conteúdo, caracterizada por uma interpretação subjetiva do 

conteúdo através de um processo de codificação sistemático, representando significados 

semelhantes (COFFEY; WEBER, 1990; HSIEH; SHANNON, 2005) apresentado através de 

uma narrativa. O processo de categorização das respostas por relações semânticas foi utilizado 

para evidenciar os princípios convencionais, assim as categorias originam-se dos dados 

(KONDRACKI; WELLMAN; AMUNDSON, 2002).  

As análises quantitativas se dividiram sob duas perspectivas metodológicas, a primeira 

para análise da relação das variáveis (regressão em anexo), verificou-se a associação entre o 

número de visitas (variável dependente) dos Agentes Comunitários de Saúde, que é considerado 

para nível de gratificação, o indicador de produtividade do agente. E as medidas de 

relacionamento (Análise de Redes Sociais): centralidade (degree), proximidade (closeness), E-

index-interno, E-index-Externo, são as variáveis independentes, atributos que influenciam o 

desenvolvimento do capital social.  

A segunda perspectiva, a partir da configuração das redes de trabalho e confiança, por 

meio de Análise de Redes Sociais. Para isso, foram utilizados os softwares SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) para elaboração de estatísticas descritivas que possibilitarão a 

formação de um perfil e modelos de correlação e regressão. Foram utilizados, também, os 

softwares Ucinet 6.0 e Netdraw, que visam construir a configuração das redes em forma de 

sociogramas e assim possibilitarão as interpretações das medidas (BORGATTI; EVERETT; 

FREEMAN, 2005).  
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1.12. Método de Análise de Redes Sociais 

1.12.1. Historicidade das Redes Sociais  

A primeira aplicação conhecida da ciência de rede foi o tratamento de Euler as Pontes 

de Konisgsberg (EULER, 1736). O estudo da sociedade a partir do conceito de rede está 

presente há muito tempo. Um dos mais antigos registros de uso científico vem do século XVIII, 

o matemático Leonard Euler, em um artigo sobre o enigma das pontes de Konisgsberg (Prússia) 

mostrou a inexistência de uma rota que permitisse cruzar as pontes da cidade sem jamais repetir 

o mesmo caminho, criando o primeiro teorema da teoria dos grafos (LEWIS, 2011). Euler 

estabeleceu a teoria dos grafos e mostrou que abstrações da realidade podem ser úteis par 

resolver problemas do mundo real (LEWIS, 2011). 

 Um grafo é a representação de uma rede, e essa expressão pode ser utilizada para vários 

estudos. A teoria dos grafos obteve a força no campo das ciências sociais principalmente através 

dos estudos empíricos que deram origem ao que hoje é conhecido como Análise de Redes 

Sociais (ARS). Esta abordagem propõe perceber grupos de indivíduos conectados em sua rede 

social, retirando, a partir dos teoremas dos grafos, propriedades estruturais e funcionais das 

observações empíricas (STEEN, 2010; CHARTRAND; ZHANG, 2013; TRUDEAU, 2016; 

HIGGINS; RIBEIRO, 2018). 

Redes sociais são estruturas sociais formadas por indivíduos ou organizações 

denominadas de nós, que são conectados por tipos de interdependência, como: trabalho, 

interesse comum, confiança, troca de informações ou amizades (PANDA; DEHURI; WANG, 

2014). Uma rede social compreende um conjunto de atores sociais e um relacionamento entre 

eles na forma de laços diáticos. Podendo ser representada por um gráfico com nós e arestas, os 

nós (atores) e arestas (laços) entre eles (ROBINS, 2015). 

As redes sociais operam em muitos níveis, desde famílias, comunidades, países e 

continentes, e exercem um papel crítico na percepção de como os problemas são resolvidos, os 

processos são executados e como os indivíduos atingem seus objetivos. A rede social é um 

mapa de laços específicos, como a amizade estabelecida entre os nós. Esses nós são os contatos 

desse indivíduo, podendo ser utilizada para medir o capital social, o valor que o indivíduo 

alcança na rede social. Esses conceitos são demonstrados em um diagrama da rede, estabelecida 

por nós (pontos) e laços (linhas) (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Freeman (2004) relatou que os precursores do estudo das redes sociais no final do século 

XIX, foi Émile Durkheim (1895) que deu uma explicação não individualista de fatos sociais, 

argumentando que os fenômenos sociais surgem quando há interações com os indivíduos, 
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estabelecendo uma realidade que não pode mais ser considerada em termos das propriedades 

de atores individuais, chegou a diferenciar uma sociedade tradicional (solidariedade mecânica) 

que prevalece quando as diferenças individuais são minimizadas; e a sociedade moderna 

(solidariedade orgânica) que se desenvolve quando existe cooperação entre os indivíduos com 

funções independentes (SCOTT; CARRINGTON, 2011). 

 Marin e Welman (2011) relataram de outra forma o estudo das redes sociais, resgata a 

abordagem dada a física social com a incorporação do avanço da física moderna que surgiram 

no final do século XIX, as inovações feitas por James Clerk Maxwell (1865) que foram aceitas 

como física social por Georg Helm (1887), Wilhelm Ostwald (1909) e Nelson Sims (1924) 

(SCOTT; CARRINGTON, 2011). 

As inovações consistiam em atividades sociais, não como meras derivações da força, 

mas como corporificações da energia que flui em torno de um sistema que poderia ser gasta e 

acumuladas. Concebida como energética. Esses teóricos passaram a sustentar a ideia que os 

sistemas sociais poderiam ser vistos como campos de energias (ZHANG, 2010). 

 Esses avanços da física social foram fundamentais para o desenvolvimento inicial de 

análise de redes sociais.  Kurt Lewin (1936) combinou a teoria de campo de Maxwell com 

ideias da psicologia Gestalt em um conceito de campo psíquico, que designava o sistema de 

forças ou motivos de trabalho na mente humana.  Levin (1936) passou a compreender o campo 

psíquico como uma ideia sociológica do campo social. Entendido desde então como um sistema 

de forças interpessoais, como pressão, influência e constrangimento, que estão no trabalho no 

âmbito dos grupos sociais. Ideias que Georg Simmel (1908) veio a usar como o conceito de 

atração e repulsão social para modelar as redes de relações sociais construídas pelas interações 

sociais. Esses argumentos refletiram nas preocupações dos estudos sociométricos de Jacob 

Moreno em 1934 (SCOTT; CARRINGTON, 2000).  

 Moreno (1934) deu início aos estudos de registros sistematizados da interação social 

em pequenos grupos, sala de aula e grupos de trabalho (sociometria). Considerado a primeira 

representação de rede social, em que as pessoas são representadas por pontos e os 

relacionamentos por linhas (PANDA; DEHURI, 2014). Nessa mesma década o grupo de 

Harvard formado por W. Lloyd Warner e Elton Mayo deu início ao estudo sobre relações 

interpessoais no trabalho (MARIN; WELLMAN, 2011). 

Em 1940, A.R Radicliffe-Brown’s em seu discurso aos antropólogos britânicos pediu 

um estudo sistemático sobre redes, que demorou 15 anos para ser seguido sistematicamente. 

Na década de 1950, Elizabeth Both na Inglaterra desenvolveu estudos de parentesco com base 
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na análise de redes sociais nos anos de 1950 a 1960, Glucman e Mitchell antropólogos da 

Universidade de Manchester investigaram redes comunitárias na África, Índia e Reino Unido 

(MARIN; WELLMAN, 2011).  

Nas décadas de 1960 a 1970, o grupo de Harvard direcionados por Harrison White e 

seus alunos Bonnie Erickson, Harriet Friedmann, Mark Granovetter e Barry Wellman, 

popularizaram os estudos sobre a análise de redes sociais (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

Cientistas sociais independentes de outras universidades, durante a década de 1970 

deram um direcionamento as aplicações matemáticas.  Cientistas da Universidade da 

Califórnia; Linton Freeman, John Boyd, Susan Freeman, Kathryn Faust.  Analistas 

quantitativos da Universidade de Chicago: Joseph Galaskievicz; Jon Padgett.  Acadêmicos de 

Comunicação da Universidade de Michigam: Nan Lin, Everett Rogers e o grupo de sociologia 

da Universidade de Toronto Barry Wellman e Anatol Rapoport.  Esses cientistas diversificaram 

a aplicação dos métodos de análise de redes sociais em várias áreas do conhecimento, tornando-

os um estudo multidisciplinar (WASSERMAN; FAUST, 1999).  

A análise de redes sociais considera as relações sociais existente entre os nós (pontos) e 

laços (linhas). Os nós são os atores individuais dentro das redes e os laços são os 

relacionamentos entre atores. As estruturas fundamentadas nos resultados dos gráficos são 

complexas. Existem muitos tipos de laços entre os nós (WASSERMAN; FAUST, 1994).  

A análise de redes sociais surgiu como uma técnica utilizada na sociologia moderna, 

repercutindo na antropologia, biologia, comunicação social, economia, psicologia social, 

sociolinguística e administração. Na década de 1950, J. A. Barnes começou a usar o termo de 

forma sistemática para verificar os padrões dos laços, englobando conceitos comumente usados 

pelos cientistas, como grupos limitados (tribos, famílias), categorias sociais (gênero e etnia).  

(MARIN; WELLMAN, 2011). 

A análise de redes passa a ser considerada como uma abordagem analítica e não mera 

sugestão, tendo seus métodos e seus pesquisadores. Razão das análises do todo ou parte das 

redes, da estrutura para a relação do indivíduo, do comportamento para atitude. Podendo estudar 

redes inteiras (redes completas), todas as ligações contendo relações específicas de uma 

população, ou redes pessoais (redes egocêntricas), os laços específicos das pessoas com as de 

seus grupos pessoais (WASSERMAN; FAUST, 1999). 

1.12.2. Análise de Redes Sociais (ARS)  

 A análise de redes sociais (ARS) é o estudo da estrutura e da abordagem da rede social 

que se fundamentam na noção intuitiva de um padrão dos laços sociais no qual os atores estão 
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inseridos.  Esta é a característica mais importante da ARS. As primeiras intuições estruturais 

são vistas como provenientes de sociólogos, como Auguste Comte, Ferdinand Ténonnies, 

Emile Durkheim e Sir Herbert Spencer (SCOTT, 2000). Freeman (2004) argumentou que esses 

primeiros sociólogos tentaram especificar os diferentes tipos de laços sociais que ligam 

indivíduos em diferentes formas de coletividades sociais. 

A análise de redes sociais é um método que estuda as relações individuais entre os 

indivíduos, ou grupos de indivíduos simultaneamente, ao mesmo tempo que se estuda o 

contexto social (SCOTT, 1988), tendo suas raízes na antropologia, sociologia e psicologia 

social, com a finalidade de avaliar as estruturas sociais (BORGATTI; FOSTER, 2003). A 

perspectiva das redes sociais é ilustrar os sistemas sociais como redes de relacionamento, tendo 

como foco as estruturas das relações, explorar e descrever suas causas e consequências 

(PRELL, 2012). 

A análise de redes sociais (ARS) configure-se essencialmente como uma abordagem 

para investigar estruturas sociais, motivo pelo qual a ARS é frequentemente referida como 

análise estrutural (SCOTT, 1988).  

Existe uma diferença entre análise de redes sociais firmam-se na relação entre os atores, 

e a abordagem tradicional ou clássica se concentra nas propriedades individuais. As redes 

sociais são grupos de indivíduos ou entidades colaboradoras e/ou concorrentes que se 

relacionam uns com os outros (ZHANG, 2010). 

 A abordagem da análise consiste na capacidade de examinar como os indivíduos estão 

inseridos em uma determinada estrutura social e como essas estruturas surgem das relações 

entre os indivíduos, visualizando e quantificando padrões dentro das redes, como conectividade 

entre as redes (JACKSON, 2010). A vantagem do método é a possiblidade de medir as 

influencias individuais e socioculturais na psicologia, economia e saúde (ISBA; WOLF; 

HANNEMAN, 2017). 

 A análise de redes sociais (ARS) é interdisciplinar, matemáticos e estatísticos propõem 

questões para modelar sistemas extremamente complexos, os sociólogos e economistas a 

utilizam para compreendem como os grandes sistemas funcionam. Para os cientistas 

organizacionais e de gestão, as redes são possibilidades de verificar como as equipes trabalham 

dentro das organizações (ISBA; WOLF; HANNEMAN, 2016). 

 As redes podem ser representadas por um gráfico ou um multigráfico, em que os 

participantes são denominados de nós (atores) e as relações são descritas como ligações (laços), 

podendo ser direcionadas ou não. Os atores podem ser indivíduos, grupos ou organizações. A 
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análise de redes sociais pode ser usada em vários níveis, individual, grupal, grandes 

organizações e até nações (ZHANG, 2010; GLUECKLER; DOREIAN, 2016). 

 As técnicas de análises de redes sociais distinguem a descrição de grupos dentro de uma 

organização, assim como o fluxo de informações entre seus membros em diferentes níveis de 

análises: a) micro nível: a pesquisa de redes geralmente fundada com um indivíduo, escalando 

com relacionamento sociais, ou começando com um pequeno grupo de indivíduos em um 

contexto social particular, b) meso nível: refere-se as análises que são particularmente 

construídas para reconhecer as conexões entre micro e meso níveis e c) macro nível: usada 

principalmente em rede de larga escala, interações econômicas e transferência de recursos de 

uma população (ERÇETIN; NEYIŞCI, 2016). 

 A análise de redes sociais no micro nível, a unidade de análise é o indivíduo em seu 

ambiente social, como ator ou ego. A análise de rede do ego pautou-se nos recursos das redes, 

como intensidade, força de conexão, densidade, centralidade, status, conexões e laços (JONES; 

VOLPE, 2011).  

 A análise de redes sociais no nível meso, concentrou-se nas conexões 

intraorganizacionais quanto interorganizacionais. As redes dentro de uma organização 

geralmente compreendem vários níveis de análise. Perceptivelmente com divisões múltiplas.  

Em tais organizações, a análise de redes sociais é dirigida em um nível de divisão e organização, 

com foco na interação entre as duas redes (LAZEGA; SNIJDERS, 2015). 

 

1.12.3. Métricas Utilizadas na Análise de Redes Sociais 

1.12.3.1. Densidade 

 

 A densidade de um grafo é a razão entre as relações existentes e as relações possíveis. 

O número de relações possíveis varia em função do fato de se ter ou não em consideração a 

orientação das relações. Se não levarmos em consideração a orientação, só poderá haver uma 

relação. Quando levamos em consideração que existem duas possibilidades de relações no 

interior de cada um dos pares de atores, o N de atores, o número de relações não orientadas 

possíveis entre eles é calculado multiplicando N por N-1 e dividindo o produto por 2 

(LEMIEUX; OUIMIET, 2008). 

  Um dos conceitos mais utilizados na teoria dos grafos é o de "densidade", que descreve 

o nível geral de ligação entre os pontos de um gráfico. Um gráfico “completo” é aquele em que 

todos os pontos são adjacentes um ao outro: cada ponto é conectado diretamente a todos os 

outros pontos. A densidade de um gráfico é quantitativamente definida como o número de links 
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dividido pelo número de vértices em um gráfico completo com o mesmo número de nós. É um 

indicador para o nível geral de conexão do gráfico (ZHANG, 2010). 

A densidade foi demonstrada por Wasserman e Faust (1994) como a proporcionalidade 

de laços efetivos e os laços possíveis. Números próximos a 1 indicam que a rede é densa, e 

demonstram a variabilidade da distribuição uniformizada de ligações entre os atores, assim 

como maior intensidade, confiança, transito de informações e controle sobre os atores da rede. 

Quando o resultado é inferior a 0,2 é considerada baixa, sendo uma rede dispersa, coesão interna 

baixa, isolamento e fraco poder de agrupamento (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2005; 

VOLKER, 2014). 

 

1.12.3.2. Centralidade (centrality) 

 

 A medida de centralidade é um conceito fundamental na análise da rede. Ela revela uma 

indicação estrita de como um nó está conectado em uma rede (HANNEMAN; RIDDLE, 2005; 

EVERETT; BORGATTI, 2010, 2013; BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 2018). Uma rede 

centralizada apresenta muitas ligações espalhadas em torno de um ou alguns nós, a rede 

descentraliza há pouca variação entre o número de ligações que cada nó possui. As medidas 

de centralidade identificam os atores mais proeminentes. Aqueles que estão extensivamente 

envolvidos nos relacionamentos com outros membros da rede. As medidas de centralidade são: 

a) grau centralidade (degree centrality), b) intermediação (betweennes centrality) e c) 

proximidade (closeness centrality) (ZHANG, 2010). 

 

1.12.3.3. Grau de centralidade (degree centrality) 

 

 Refere-se ao número de conexões diretas que um nó possui, a soma de todos os outros 

atores que estão conectados ao ego. Significa atividade ou popularidade, laços que entram ou 

saem de um ator aumenta a centralidade do grau (ZHANG, 2010).  

 A centralidade de grau é uma medida que reflete a atividade relacional direta de um ator.  

Medindo o número de conexões diretas de cada ator da rede. Com base nessa medida, o ator 

que ocupa a posição mais central do na rede, será o que possui o maior número de conexões 

diretas com outros atores (LEMIEUX; OUIMIET, 2008). 

 A centralidade é uma propriedade do posicionamento de um nó na rede, tendo essa 

medida uma função interessante, pois demonstra a importância estrutural de um nó, pelo grande 

número de ligações que o envolve (BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 2018). Atores que 

possuem mais ligações com outros atores podem ter posições mais vantajosas, dependem menos 
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dos outros atores, facilitando o acesso aos recursos da rede em sua totalidade (HANNEMAN; 

RIDDLE, 2005). 

 

1.12.3.4. Intermediação (betweennes centrality) 

 

 A centralidade de intermediariedade consiste na importância da posição intermedia 

ocupada pelos atores em uma rede. O autor dessa media foi Freeman (1979) com a finalidade 

de dar conta da capacidade que os atores de uma rede têm de garantir a coordenação e controle, 

pois quanto mais o ator se encontrar numa posição intermediária, em que os outros atores têm 

que passar por ele para alcançar os outros, maior será o controle sobre a circulação de 

informações ente esses atores (LEMIEUX; OUIMIET, 2008). 

 Essa medida leva a conectividade dos nós da rede a um nó. Atribuindo um valor maior 

para os nós que fazem a ponte entre os grupos (HANNEMAN; RIDDLE, 2005; BOZZO; 

FRANCESCHET, 2013). Reflete com isso o número de pessoas que uma está conectando 

indiretamente por meio de suas ligações diretas. A intermediação é mensurada pelo número de 

vezes que um nó conecta pares de outros nós, sem o qual não poderiam de outra forma serem 

alcançados. É considerada uma medida de potencial de como um ator intermedia e controla o 

fluxo de recursos – informações, dinheiro e poder, entre os outros atores que a ele estão 

conectados. Sendo efetivamente estrutural, quanto mais centralizado for o ator, mais popular, 

eficiente ou poderoso será (ZHANG, 2010). 

 

1.12.3.5. Proximidade (closeness centrality)  

 

 A proximidade toma como referência à distância. Se um nó ou ator estiver próximo de 

todos os outros atores na rede, uma distância não mais do que um, então não depende de nenhum 

outro para alcançar todos na rede. Essa centralidade mede a independência ou eficiência dos 

atores. Quanto mais próximo maior será a capacidade de acessar informações dos outros 

membros da rede. A proximidade é observada pelo inverso das distâncias mais curtas entre um 

ator com cada outra pessoa na rede. Esse caminho também é conhecido por distância geodésica 

(ZHANG, 2010). 

 Assenta-se na distância geodésica, no comprimento do menor caminho que liga dois 

atores, essa ideia foi estabelecida por Freeman (1979) com a finalidade de aferir a capacidade 

de autonomia ou independência dos atores. Mede-se com isso o afastamento (farness) em vem 

de proximidade (closeness). O grau de afastamento é medido pela soma das distâncias 



78 
 

 
 

geodésicas que ligam aos outros atores da rede. Quanto mais afastado um ator estiver dos ouros, 

maior será a autonomia na escolha de suas ações (LEMIEUX; OUIMIET, 2008). 

 

1.12.3.6. Coesão 

 

A ideia de coesão é a conectividade, tem como parâmetro a ponderação das distâncias 

internas da rede. No caso das distâncias serem altas, enfatizam baixa coesão interna e o 

isolamento dos atores. Quando a medida de coesão se aproxima de 1, conclui-se que os atores 

da rede estão altamente ligados aos outros atores. Dados empíricos demonstram que poucas 

redes ficam acima de 5, a maioria das redes apresentam uma coesão próxima a 0,3 

(WASSERMAN; FAUST, 1999; BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 2018).  

 

1.12.3.7. Grau de centralidade Bonacich 

 

Philip Bonacich (1972, 1987) modificou o enfoque original do grau centralidade, que é 

estabelecia que quanto mais conexões o ator possuísse, maior seria a capacidade de influenciar 

os outros atores, devido à atribuição de pesos iguais para todas as conexões. Ter o mesmo grau 

de centralidade não torna necessariamente os atores igualmente importantes (poderosos).  

O poder baseado em graus de centralidade do ator, foi projetado para ser diferente do 

mero grau de centralidade, visto que alguns atores estão conectados a outros atores altamente 

conectados, assim como podem estar conectados a autores com baixo número de conexões, 

devendo com isso atribuir pesos diferentes a essas relações (BONACICH, 1972, 1987, 2007). 

Pois as conexões dos atores na estrutura da rede são dotadas de diferentes potenciais 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

O poder de influenciar os atores nas trocas de informações e calculado com base no 

beta, que mostra se a influência aumenta com o grau daqueles a quem o ator está conectado ou 

a diminui com o grau daqueles a quem o grau está conectado (BONACICH, 1972, 1987, 2007). 

 Valores negativos significam que os atores têm menos influência sobre os outros, pois 

estão conectados a outros atores mais conectados, significa que esses atores têm menos poder 

sobre esses atores (HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  Quanto mais conexões os atores 

possuírem, mais central será, quanto menos conexões os outros atores do grupo tiverem mais 

influente o ator central será. Dessa forma se os outros tiverem poucas conexões, dependerão do 

ator (ego) central em relação a obtenção de recursos e informações (BONACICH, 1972, 1987; 

HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 
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Valores negativos nas redes significam que esses atores estão conectados a atores que 

também estão altamente conectados a outros atores, com isso diminui o poder de influenciar 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005), visto que a energia das redes é reduzida pela conexão a outras 

pessoas com muitas alternativas de conexões (BONACICH, 1972, 1987, 2007). 

 

1.12.3.8. E-index 

 Mensurado pela diferença entre o número de laços feitos com grupo externos e o número 

de laços que estão conectados dentro do grupo, dividido pela soma de laços feitos com grupos 

externos e o número de laços que se conectam dentro do grupo. Os resultados geralmente são 

negativos, pois os laços ocorrem em grande parte entre as pessoas do próprio grupo.  

(KRACKHARDT; STERN, 1988; HANNEMAN; RIDDLE, 2005; BORGATTI; EVERETT; 

JOHNSON, 2018). Quando os valores são negativos, percebe-se as interações intragrupo e 

maiores densidades dos laços fortes (GRANOVETTER, 1973). 
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2. RESULTADOS 

 

2.1. Perfil dos Agentes Comunitários de Saúde 

A caracterização dos respondentes é destacada nesta seção, para explicar o perfil dos 

agentes comunitários de saúde, atuação e percepção sobre o trabalho e a comunidade. Essa 

compreensão faz-se necessária, por entender que o capital social faz parte da motivação pelo 

trabalho, atuação na comunidade, troca de informação e interatividade social. 

Conforme a tabela 03, o perfil dos respondentes é predominantemente feminino 

(81,98%), essa característica é comum na profissão, estudos anteriores demonstraram a 

associação com o trabalho doméstico feminino que possui uma inclinação historicamente 

reconhecida para o cuidado em saúde, por isso uma tendência a participação da mulher na força 

de trabalho e a feminilização dos profissionais que atuam na área da saúde, inclusive nos centros 

urbanos (TOMAZ, 2002; SILVA; SANTOS, 2003; MOTA; DAVID, 2010; GARCIA et al., 

2017, 2019). Além de aumentar a confiança da comunidade, que prefere agentes do gênero 

feminino pelo sentimento de afinidade e segurança (BEZERRA; ESPIRITO SANTO; 

BATISTA FILHO, 2005). 

 Quanto ao estado civil, observou-se que 62% dos respondentes são casados, seguido por 

21,62% solteiros, essa tendência já é discutida em outros trabalhos, justificada pelo perfil do 

Agente Comunitário de Saúde, que reflete a dupla jornada da mulher com uma maior 

participação no mercado de trabalho e no ambiente familiar (SIMAS; PINTO, 2017; GARCIA 

et al., 2017, 2019).  

O presente estudo observou que 57,36% dos Agentes Comunitários de Saúde têm o 

ensino médio completo, ainda assim 13,8% (fundamental e médio incompleto) estão abaixo do 

exigido por lei. Quanto maior a escolaridade do Agente Comunitário de Saúde, melhores as 

condições de agregar novos conhecimentos, aumentando a capacidade de orientação das 

famílias e da comunidade (FERRAZ; AERTS, 2005) e as interações com a equipe e a 

comunidade (LINO; LANZONI; SCHEVEITZER, 2012). Para finalizar a caracterização do 

perfil, a faixa etária predominante dos respondentes é de 30 a 39 anos (37,54%), com a média 

de 39 anos, que corrobora com estudos anteriores (GARCIA et al., 2017, 2019). 
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Tabela 03 – Perfil dos respondentes 

 Freq. % 

Gênero 

Masculino 60 18,02% 

Feminino 273 81,98% 

Estado Civil 

Solteiro 72 21,62% 

Casado 207 62,16% 

Viúvo 15 4,50% 

Divorciado 25 7,51% 

Outros 14 4,20% 

Escolaridade 

Fundamental Incompleto 11 3,30% 

Fundamental Completo 15 4,50% 

Médio Incompleto 20 6,01% 

Médio Completo 191 57,36% 

Superior Incompleto 41 12,31% 

Superior Completo 38 11,41% 

Pós-graduação 17 5,11% 

Faixa Etária  

20 a 24 anos 17 5,11% 

25 a 29 anos 25 7,51% 

30 a 39 anos 125 37,54% 

40 a 49 anos 124 37,24% 

50 a 59 anos 34 10,21% 

Acima de 60 anos 8 2,40% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2. Atuação no trabalho e na comunidade 

As questões a seguir, foram direcionadas à experiência na área da saúde e a atuação dos 

Agentes Comunitários de Saúde, o tempo de profissão e vivência na comunidade. A experiência 

foi identificada por meio de um gerador de posição (LIN; ERICKSON, 2010) da existência de 

familiares trabalhando na área da saúde, pois de acordo com Putnam (1993) um indicador de 

capital social é a possibilidade que um indivíduo tem de estabelecer uma reciprocidade na 

interação com o compartilhamento histórico de experiências.  

Dessa forma as redes sociais, por meio da família mobilizam recursos 

(GRANOVETTER, 1973; BURT, 1993; BORGATTI; FOSTER, 2003; LIN, 1999, 2008;) para 

os Agentes Comunitários de Saúde no desenvolvimento da função. O estudo mostrou que 

apenas 24,39% usufruem desse recurso, por meio de familiares desenvolvendo função de 

Agente Comunitário de Saúde (43,75%) e técnico de enfermagem e saúde bucal (32,81%). 
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Tabela 04 –  Possui alguém na família que atua na área da saúde 

 Freq. % 

Sim 80 24,39% 

Não 248 75,61% 

Fonte: Elaboração própria. 

 Com relação ao tempo de atuação, a pesquisa evidenciou uma baixa rotatividade, com 

média de 10 anos de permanência na função, com o máximo de 25 anos na profissão. Estudos 

apontam esse tempo como um fator positivo para construção do capital social, há uma 

necessidade do vínculo e construção de laços de confiança com a comunidade (CASTRO et al., 

2017), dessa forma o indivíduo detém um capital social perante a comunidade aumentando a 

geração de informação (LIMA; MOURA, 2005).  

Visto possuírem informações privilegiadas das comunidades em que residem (ALVES, 

2013), possibilitando maior acesso a novas informações, com maior aceitabilidade e confiança 

(NUNES et al., 2002), o fato do Agente Comunitário de Saúde residir na comunidade em que 

desenvolve a função é um ponto positivo para o aumento do capital social. Observa-se que a 

média para o tempo de residência na comunidade (de 25 anos) é maior que o tempo de atuação 

dele como Agente Comunitário de Saúde, conforme a tabela 05. No entanto, observou-se que 

5% dos respondentes não moram na comunidade em que atuam. 

 

Tabela 05 –  Tempo de atuação na função e na comunidade 

 Na função Reside na comunidade 

Média 10,62117117 25,48348348 

Erro padrão 0,378965047 0,733386364 

Mediana 13 25 

Desvio padrão 6,91546317 13,38304528 

Variância da amostra 47,82363085 179,1059011 

Mínimo 0,3 0 

Máximo 25 60 

Fonte: Elaboração própria. 

 A tabela 06 mostra as principais atividades exercidas antes do trabalho como Agente 

Comunitário de Saúde, essa experiência anterior demonstra o conhecimento adquirido e os 

relacionamentos que contribuem para o desenvolvimento do capital social. Dessa forma, 

observa-se que 21% dos respondentes trabalhou na área administrativa ou comércio, as 

principais funções nessa categoria foram de vendedor, auxiliar administrativo, recepcionista. 

 Outro ponto importante é a oportunidade do primeiro emprego, confirmada por 13% 

dos respondentes, sendo esse um dos objetivos do surgimento do programa no Ceará (TOMAZ, 

2002). Esse indicativo também é reflexo do perfil do agente, predominantemente mulheres que 
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por necessidade de complementar renda ingressam ou reingressam no mercado de trabalho, 

atuando na própria comunidade veem como uma possibilidade de trabalho próximo a sua 

moradia (SILVA; DALMASO, 2002; SIMAS; PINTO, 2017). 

 

Tabela 06 –  Atividade que exercia antes de ser Agente Comunitário de Saúde 

                      Atividade Freq. % 

Administrativo/Comércio 71 21% 

Do lar/Estudante 52 16% 

Primeiro emprego 43 13% 

Professor 43 13% 

Autônomo 40 12% 

Serviços Gerais (Limpeza, Doméstico, Cozinha) 39 12% 

Agricultor 20 6% 

Outros 11 3% 

Saúde 9 3% 

Operário 5 2% 

Total 333 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Segundo Simas e Pinto (2017) as formas mais comuns de ingresso na profissão são 

concurso público, seleção pública, contrato por tempo determinado. No presente estudo 

verificou-se que o processo seletivo (57,85%) e o concurso público (39,34%) são meios mais 

comuns para ingresso na profissão, fatos que já foram demonstrados em outros estudos 

(SIMAS; PINTO, 2017; GARCIA et al., 2017, 2019). O concurso gera maior estabilidade e 

inclui garantia trabalhistas, esse fato aumenta a busca pelo ingresso e motivação na função, no 

entanto a utilização de influência política ainda está presente no ingresso da função. 

Tabela 07 –  Forma de ingresso na atividade 

                      Tipo Freq. % 

Processo Seletivo  192   57,83% 

Concurso Público  131   39,34% 

Convite/Nomeação      8     2,41% 

Contrato      2     0,60% 

Fonte: Elaboração própria. 

 A questão a seguir buscou qualitativamente entender o que motivou o Agente 

Comunitário de Saúde a ingressar na função com respostas abertas, onde o respondente teve 

um espaço para argumentar no questionário. Por meio de uma análise de conteúdo com 

codificação sistemática dos dados (HSIEH; SHANNON, 2005), a tabela 08 mostra os principais 
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motivos, sendo a oportunidade de emprego o motivo predominante (36%), esse fator se dá pela 

busca pelo primeiro emprego ou falta de oportunidade na região. 

 Estudos anteriores afirmaram que a profissão é uma possibilidade de ingresso ou de 

reingresso no mercado de trabalho (SILVA; DALMASO, 2002). O sentimento de altruísmo e 

pertencimento com a comunidade, faz com que 24% dos Agentes Comunitários de Saúde 

ingressem na função para ajudar a comunidade, evidenciado no discurso dos respondentes. 

“Já trabalhei com crianças, pastoral da criança e via a necessidade da 

população em informar sobre prevenção e promoção a saúde”. ACS27-

Nordeste 

 

Tabela 08 –  Motivo que o levou a ingressar na atividade de Agente Comunitário de Saúde 

                      Motivo Freq. % 

Oportunidade de emprego 119 36% 

Ajudar a comunidade 80 24% 

Afinidade com a área da saúde/profissão 59 18% 

Comunicação e interatividade social 33 10% 

Estabilidade financeira 23 7% 

Incentivo por familiares/terceiros 8 2% 

Aprendizado e troca de conhecimento 4 1% 

Não sabe 7 2% 

Total 333 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.3. Análise da Produtividade 

 

O desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde tem sido um fator de sucesso para 

o desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família (FERREIRA; SCHIMITH; CÁCERES, 

2010). De acordo com o Decreto nº 14.164 de 2018, é estabelecido o desempenho pela 

produtividade no cumprimento mensal de metas, para efeito de gratificação, sendo o número 

de visitas médio no mínimo 10 (dez) domicílios por dia. Sendo essa a atividade de maior 

importância, configura sua rotina de trabalho (BARALHAS; PEREIRA, 2011; MOROSINI; 

FONSECA, 2018).  

Com isso, foi proposto um modelo de regressão linear múltipla, para explicar a relação 

entre fatores determinados pela Estratégia Saúde da Família como determinantes para o 

desempenho do agente, sendo o número de visitas o aspecto central (variável dependente).  
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De acordo com a tabela de regressão (Anexo 3), o modelo proposto é significante. No 

entanto como já evidenciado na literatura o número de visitas é uma variável limitada para 

analisar o desempenho (ALONSO; BÉGUIN; DUARTE, 2018), o modelo proposto com 

variáveis que explicam atributos do capital social desse Agente Comunitários de Saúde, como 

as medidas de rede, influência na comunidade, conhecimento de profissionais no ambiente de 

trabalho.  

O capital social dos Agentes Comunitários de Saúde é fundamental para o desempenho 

da função, onde a confiança da comunidade no profissional favorece o desenvolvimento de 

ações (LIMA; MOURA, 2005) como orientação, prevenção, cadastramento, informação sobre 

a dinâmica de funcionamento dos serviços entre outras (LINO; LANZONI; SCHEVEITZER, 

2012; MOROSINI; FONSECA, 2018). 

 

Tabela 09 –  Regressão da produtividade do Agente Comunitário de Saúde 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 4202,91 349,84 12,0136 0,000 

Centralidade (degree) 42,0363 5,48693 7,66117 0,000 

Proximidade (closeness) -35620,9 3729,78 -9,5504 0,000 

E-index-interno -72,9744 30,3071 -2,4478 0,016 

E-index-Externo -106,983 44,6808 -2,3943 0,017 

Fonte: Elaboração própria, com base nos questionários e dados dos municípios.  

a. Variável dependente: Visitas 

b. Predictors: (Constant), centralidade (degree), proximidade (closeness), E-index-interno, E-index-Externo. 

Significância do Modelo: 0,000, F=39,586, r²= 32.47% 

   

Essas características também são previstas pelo Ministério da Saúde, como 

fundamentais para o desempenho da atividade (BRASIL, 2011), no entanto não há um acordo 

na literatura, esses aspectos também são apontados como prejudiciais no desenvolvimento das 

atividades, pois há fatores que ultrapassam o poder de ação do profissional, além das exigências 

impostas pela comunidade (BARALHAS; PEREIRA, 2011; SANTOS; HOPPE; KRUG, 2019). 

De acordo com Gomes et al., (2011), essa perspectiva quantitativa fez com que os 

Agentes Comunitários de Saúde realizassem as visitas sem se preocuparem com o 

desenvolvimento de suas ações de promoção e prevenção, reduzindo a equidade de sua atuação. 

Outras dificuldades são destacadas como fatores importantes para o desempenho da 

função, bem como para realização das visitas (PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016): a 

capacidade de resolver problemas (MOROSINI; FONSECA, 2018), a falta de reconhecimento 
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(SANTOS; DAVID, 2011; GUANAES-LORENZI; PINHEIRO, 2016), e de treinamento 

(CESAR et al., 2002). 

O presente estudo identificou fatores que limitam a produtividade do Agente 

Comunitário de Saúde, as principais dificuldades em dar informação de saúde a comunidade 

estão descritas na tabela 09. As respostas dos questionários foram interpretadas e 

sistematizadas, sendo agrupadas por tópicos com relação semântica.  

Algumas dificuldades são específicas da área de atuação do Agente Comunitário de 

Saúde, segundo entrevista com a diretora da atenção básica: “A maior dificuldade é a questão 

do acesso, principalmente na zona rural. A Estratégia Saúde da Família que não esteja 

centralizado...  então eles têm que se deslocar” (Diretora AB – Região Nordeste). A literatura 

também aponta essa diferença, os agentes que atuam em área rural têm dificuldades de acesso 

aos domicílios, pela distância ou falta de transporte (GOMES et al., 2009). Nas áreas urbanas 

os problemas estão relacionados a insegurança, devido a vulnerabilidade social (SOUZA; 

FREITAS, 2014; SANTOS; HOPPE; KRUG, 2019).  

As dificuldades enfrentadas pelos respondentes da pesquisa, a categoria de acesso à 

comunidade, a falta de transporte, grandes distâncias entre os domicílios, dificuldades 

predominantemente das áreas rurais. A falta de segurança (2%) resultado dos índices de 

criminalidade na área, outro aspecto que dificultam é a resistência da comunidade (19%), 

segundo os respondentes a comunidade não segue suas orientações, são questões específicas 

das áreas urbanas. 

Outro fator que dificulta a atuação do Agente Comunitário de Saúde, esse independe da 

área, é a falta de comunicação (19%). Essa categoria é composta por problemas como troca de 

informação com as equipes da Estratégia Saúde da Família e gestores, a limitação de 

conhecimento e formação por parte da comunidade que dificulta na difusão de informações de 

saúde e a demora no tempo da comunicação. Essa categoria está centrada no relacionamento 

com a comunidade. Aspecto fundamental na atuação do Agente Comunitário de Saúde 

(NASCIMENTO et al., 2017).  

 A ausência dos moradores nas residências também tem destaque nas dificuldades, 15% 

dos respondentes afirmam ter dificuldade em realizar as visitas por não encontrarem os 

moradores em casa, sendo necessário alterar rotina de trabalho para horários mais flexíveis. A 

falta de recursos (14%) se refere a falta de material de divulgação das campanhas e orientações 

de saúde, bem como falta de médicos e exames, que fazem com que o Agente Comunitário de 
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Saúde tenha dificuldade em informar à comunidade, por gerar problemas de resolutividade 

(SILVA; DALMASO, 2002; ROSA; BONFANTI; CARVALHO, 2012). 

As capacitações possibilitam aos Agentes Comunitários de Saúde habilidades e 

conhecimento específicos que ajudam no desempenho de suas atividades (CESAR et al., 2002). 

No entanto a falta de capacitação é apontada por ambas as áreas como fator que dificulta na 

troca de informação com a comunidade, 5% dos respondentes afirmaram não ter capacitação 

ou formação para responder as dúvidas e orientar a comunidade.  

Tabela 10 – Dificuldades para dar informação de saúde à comunidade 

                      Dificuldade Freq. % 

Acesso à comunidade 50 20% 

Resistência da comunidade 49 19% 

Falta de comunicação 49 19% 

Ausência dos moradores 38 15% 

Falta de recursos  36 14% 

Falta da capacitação 12 5% 

Desvalorização 7 3% 

Falta de segurança 6 2% 

Outros 7 3% 

Total 254 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 Uma das ações de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde é a busca ativa 

(BRASIL, 2011), onde o profissional vai à residência acompanhar os moradores até a unidade 

de saúde. Nesse sentido foi perguntado aos respondentes que identificassem dois problemas 

relatado pelos moradores quando precisam ir às unidades de saúde do município. Conforme 

mostra a tabela 10, o principal problema é a falta de especialistas e exames, categorizado como 

“Marcação de consultas e exames” (35,17%). A falta de conscientização da comunidade e 

tempo para ir às unidades, que se recusa a ir aos postos faz com que 12,18% dos respondentes 

destaquem esse como um problema. 

 A distância (19,25%) e a falta de transporte (12,57%) são problemas relatados 

principalmente por agentes da área rural. Segundo os respondentes além da área rural ter um 

relevo e dimensão geográfica distante, ela sofre ainda com a falta de especialidades nas 

unidades próximas, fazendo com que a comunidade precise ir para unidades urbanas mais 

distantes. 
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Tabela 11 –  Maiores problemas dos moradores quando precisam ir às unidades de saúde 

                     Problemas Freq. % 

Marcação de consultas e exames 179 35,17% 

Distância 98 19,25% 

Transporte 64 12,57% 

Conscientização do cuidado com a saúde 62 12,18% 

Recursos 37 7,27% 

Acessibilidade 25 4,91% 

Horário 13 2,55% 

Infraestrutura dos postos de saúde 10 1,96% 

Condições financeiras 8 1,57% 

Falta de profissionais capacitados 4 0,79% 

Comunicação com a gestão 3 0,59% 

Área de risco 2 0,39% 

Outros 4 0,79% 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se na tabela 11, que ajuda à comunidade é um fator positivo de ser ACS, 

elemento esse coerente com a abordagem de capital social como a cooperação, a disposição em 

ajudar e participar na melhoria da comunidade (WOOLCOCK, 1998; NARAYAN; CASSIDY, 

2001). O que ressalta a existência de vínculos entre o capital social e saúde, verificado na 

promoção da saúde, o que possibilita as pessoas a melhorarem seu bem-estar físico e a 

satisfazerem suas necessidades (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). 

“Poder ajudar nossa comunidade trazendo informações, prevenindo doenças, 

acolhendo o próximo levar o conhecimento. Ser o elo entre a equipe e as 

pessoas” ACS30-amazônica. 

Em seguida a troca de informação (20%), categoria que aborda as possibilidades de 

orientação de prevenção e promoção de saúde, compartilhamento de conhecimento e 

capacidade de ser elo entre as unidades de saúde e a comunidade (SILVA; RIBEIRO, 2009; 

CASTRO et al., 2017).  O aprendizado e conhecimento (17%), também é um aspecto positivo 

na profissão, conhecer melhor a comunidade em que está inserido, conhecer novas pessoas, as 

relações e aprendizado que a atividade de Agente Comunitário de Saúde proporciona. 

As relações de confiança e proximidade com a comunidade estão destacadas na 

literatura (JARDIM; LANCMAN, 2009), sendo a base para o capital social (COLEMAN, 1988) 

que proporciona garantia de benefícios. No presente estudo, também é citado como fator 

positivo, 5% dos Agentes Comunitários de Saúde percebem esse aspecto como positivo no 

trabalho: “Passar informações de prevenção e promoção e saber que algumas famílias segue as 

orientações e confia no meu trabalho” ACS27-Nordeste. 
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Tabela 12 – Fator positivo de ser um Agente Comunitário de Saúde 

                     Fator Positivo Freq. % 

Ajudar a comunidade 153 46% 

Troca de informação 67 20% 

Aprendizado e conhecimento 55 17% 

Identificação com a profissão 19 6% 

Confiança e reconhecimento da comunidade 18 5% 

Rotina de trabalho 13 4% 

Outros 7 2% 

Nenhum 1 0% 

Total 333 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

As dificuldades mencionadas na literatura como fatores que impactam diretamente no 

desempenho das atividades dos agentes são, principalmente, condições precárias de trabalho, 

como a falta de materiais, excesso de atribuições, alto número de famílias a serem 

acompanhadas, desvalorização profissional, baixos salários, falta de resolutividade (FERRAZ; 

AERTS, 2005; BARALHAS; PEREIRA, 2011; PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016; SOUZA; 

FREITAS, 2014; GOMES et al., 2009; SANTOS; HOPPE; KRUG, 2019). O fator negativo de 

ser ACS está listado na tabela 12, que demonstrou as principais dificuldades encontradas pelos 

respondentes para desenvolvimento do trabalho. 

“A falta de reconhecimento, a falta de cursos e treinamento profissional, o 

salário e o pior é que, quando identificamos o problema de um paciente, ou de 

uma família, e conseguimos levar ao Programa Saúde da Família, ao chegar 

nos profissionais não conseguimos o respaldo esperado” ACS30-Amazônica. 

 

O fator negativo da profissão foi a falta de reconhecimento ou desvalorização (27%). A 

percepção de que não é possível atender a todas as exigências da população é explicado pela 

categoria “Resolutividade” (SILVA; DALMASO, 2002; CHIESA; FRACOLLY, 2004; 

MOROSINI; FONSECA, 2018), seja por não conseguir resolver os problemas da comunidade 

ou não conseguir atingir as metas impostas pela gestão, corresponde a 19% das respostas. 

“Por estar tão próximo, às vezes recebemos críticas por ser o da ponta o 

primeiro a ser abordado e não estar ao nosso alcance resolver o problema” 

ACS94-Nordeste. 

 

 As condições de trabalhos se refere a falta de material médico, transporte, ambiente 

insalubre (clima/risco de animais peçonhentos), essa categoria corresponde a 18% dos 

respondentes.  
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A recusa, falta de engajamento com cuidados de saúde ou pressão da comunidade, são 

problemas agrupados como “Compreensão da comunidade” (11%). Quando a visita não se 

materializa, cria-se uma dificuldade de atender as necessidades de saúde, infraestrutura, como: 

habitação, higiene saneamento presentes nas comunidades (KEBIAN; ACIOLI, 2014). 

 

Tabela 13 – Fator negativo de ser um Agente Comunitário de Saúde 

                     Fator Negativo Freq. % 

Reconhecimento 89 27% 

Resolutividade 62 19% 

Condições de trabalho 61 18% 

Compreensão da Comunidade 37 11% 

Nenhum 35 11% 

Remuneração 23 7% 

Comunicação e interesse da gestão 11 3% 

Insegurança 10 3% 

Sobrecarga de trabalho 5 2% 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Pedraza; Rocha e Sales (2016), em seus estudos sobre o trabalho educativo do Agente 

Comunitário de Saúde, afirmaram que um dos principais problemas que comprometem o 

desempenho do agente é falta de capacitação. As capacitações possibilitam aos Agentes 

Comunitários de Saúde, habilidades e conhecimento específicos que ajudam no desempenho de 

suas atividades (CESAR et al., 2002). 

A falta da capacitação já foi listada nas questões anteriores como um problema para dar 

informação à comunidade e para o atendimento nas unidades de saúde, na tabela 13 mostra se 

ocorreram capacitações de prevenção à saúde nos últimos dois anos, 88% dos respondentes que 

tiveram capacitações, com uma média de 5 capacitações.  

A obtenção de capacidades é um dos atributos do capital social do Agente Comunitário 

de Saúde (LIMA; MOURA, 2005) esse conhecimento adquirido gera vantagens nas relações, 

entre os quais a obtenção de informações (COLEMAN, 1990; PUTNAM, 2000, 2002).  
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Tabela 14 –  Participação em capacitações de prevenção à saúde nos últimos dois anos 

 Freq. % 

Sim 291 88,18% 

Não  39 11,82% 

Média                           5 

Mínimo                           1 

                        19 Máximo 

Fonte: Elaboração própria.  

O desenvolvimento de atividades administrativas, como agendamento de consultas e 

exames, controle de estoque (COSTA et al., 2012) também estão presentes na rotina de trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde, estudos evidenciam que por falta de conhecimento sobre 

suas funções os agentes desenvolvem atividades fora da sua função (BARALHAS; 

PERREIRA, 2011). Sendo que seu desempenho pode ser prejudicado pelo envolvimento com 

tarefas burocráticas (PEDRAZA; SANTOS, 2017). Em entrevista a diretora da atenção básica 

da região Amazônica, acredita que esse período fora da função pode ser analisada sob duas 

perspectivas:  

“Pode ser bom porque ele consegue aprender e interagir com os profissionais 

na Estratégia Saúde da Família de maneira mais intensa. Mas tem um fator 

negativo que é a sobrecarga de trabalho, porque ele vai ter que ainda assim 

fazer as visitas normalmente”. 

 

A tabela 14 demonstra que 37,42% dos respondentes já desenvolveram/desenvolvem 

atividades fora da sua função, as principais atividades citadas são administrativas e auxiliar de 

enfermagem.  

Tabela 15 – Desenvolveu ou desenvolve atividades fora de sua função 

 Freq. % 

Sim 122 37,42% 

Não 204 62,58% 

Fonte: Elaboração própria. 

 O número de visitas domiciliares é um indicador limitado para compreensão do 

desempenho das atividades do Agente Comunitário de Saúde (BACHILLI; SCAVASSA; 

SPIRI, 2011), fatores como obtenção de capacidade, interatividade social, confiança, 

cooperação, trabalho em equipe são aspectos da construção do capital social dos Agentes 

Comunitários de Saúde que influenciam no seu desempenho (BORGES; DUARTE, 2017; 

NUNES et al., 2018). Corroborando com a regressão analisada no início da seção, as questões 



92 
 

 
 

a seguir buscaram analisar a percepção da atuação, influência e relacionamento do agente na 

comunidade e com as equipes de saúdes, por meio de uma escala Likert de cinco pontos, em 

seguida foi solicitado que o respondente justificasse a atribuição da nota. 

Percepção sobre a atuação do Agente Comunitário de Saúde na comunidade é 

demonstrada na tabela 15, onde 89,49% consideram suas ações na comunidade positiva (4-5). 

Esse resultado é reflexo, de acordo com a justificativa, que a resolutividade total não depende 

de suas ações. A atuação da equipe de trabalho é evidenciada como fator limitante para as ações 

dos Agentes Comunitários de saúde, refletindo a importância do capital social desses 

profissionais meio a outros profissionais, contrariado a ideia basilar da Estratégia Saúde da 

Família que é o trabalho em equipe (CHIESA; FRANCOLLI, 2004; SILVA; RIBEIRO, 2009; 

PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016; ALVES; AERTES, 2011).  

 

“Mantenho a comunidade bem informada repassando informações, tentando 

resolver os problemas orientando as famílias a irem ao Programa Saúde da 

Família cumprindo minhas funções... mas ainda falta, pois não depende de mim 

e sim da equipe, profissionais em saúde” ACS30-Amazônica. 

 

Tabela 16 –  A avaliação das ações como Agente Comunitário de Saúde na comunidade 

          Avaliação* Freq. % 

1 1 0,30% 

2 2 0,60% 

3 32 9,61% 

4 169 50,75% 

5 129 38,74% 

Fonte: Elaboração própria. 

*1 = Ruim, 5 = Ótimo. 

 

A avaliação de que o trabalho como Agente Comunitário de Saúde ajudou a ampliar a 

visão sobre outros problemas da comunidade (ex.: saneamento básico, violência familiar, 

educação escolar, hábitos alimentares e violência urbana) está na tabela 16, onde 83,94% afirma 

que ampliou a percepção sobre os problemas da comunidade.  

A vivência na comunidade, por meio das constantes visitas domiciliares, fez com que o 

papel do Agente Comunitário de Saúde ultrapasse as suas funções tradicionais, a construção de 

relacionamentos e confiança com os membros das famílias ampliou a atuação do agente 

(JARDIM; LANCAMAN, 2009; PEDRAZA; ROCHA; SALES, 2016; MUSMANO et al., 

2018; BARRETO et al., 2018). 
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Tabela 17 –  Atuação como ACS ampliou a visão sobre outros problemas da comunidade 

                       Avaliação* Freq. % 

1 12 3,64% 

2 5 1,52% 

3 36 10,91% 

4 121 36,67% 

5 156 47,27% 

Fonte: Elaboração própria. 

*1 = Pouco, 5 = Muito. 

  

O capital social tem a capacidade de influenciar a saúde através de processos como a 

socialização coletiva, função em que indivíduos contribuem na formação de comportamentos e 

resultados em saúde de acordo com os objetivos desejados (FUJIWARA; KAWACHI, 2008). 

Para 84,50% dos respondentes sua opinião sobre cuidados com a saúde influenciam as pessoas 

da comunidade, sendo que 48,95% afirmam ser grande a influência, esse fator é resultado da 

alta interação com a comunidade, constantes ações de orientação. Confirmando uma das 

motivações para exercício da função, a confiança da comunidade em seu trabalho. 

Além da confiança como fator decisivo na influência junto à comunidade, a atuação 

intensiva, por meio da busca ativa, atribuições em que o Agente Comunitário de Saúde vai à 

comunidade buscar o paciente para realizar consultas ou vacina, algo específico que ele 

observou a necessidade em suas visitas, mas que de acordo com os respondentes a população 

tende a ser resistente. A busca ativa (BRASIL, 2011) faz com que:  

“O ACS leva a gestante para a unidade para começar o pré-natal, o hipertenso 

para começar a tomar sua medicação, as crianças para a vacina, sempre somos 

quem leva e avisa tudo na comunidade para o posto” ACS38-Nordeste. 

 

Tabela 18 –  Influência das opiniões sobre saúde para as pessoas da comunidade 

                      Avaliação* Freq. % 

1 2 0,61% 

2 4 1,22% 

3 45 13,68% 

4 117 35,56% 

5 161 48,94% 

Fonte: Elaboração própria. 

*1 = Pouco, 5 = Muito. 

 

Com objetivo de identificar se os Agentes Comunitários de Saúde costumavam 

conversar sobre as suas atividades com a atenção básica. A tabela 18 demonstra a existência de 
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um relacionamento com a diretora da Atenção Básica, o destaque se dá aos 42,64% 

respondentes que afirmaram não ter nenhum diálogo com a diretora.  

 Nas entrevistas com as diretoras da atenção básica, essa foi uma questão importante, há 

reuniões periódicas entre a diretora e os agentes, mas com pouca frequência durante o ano, já 

que se encontram regularmente nas campanhas de saúde. Para reduzir esse distanciamento e 

aumentar a troca de informações, a diretora realiza reuniões mensais com enfermeiros que 

coordenam as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 

Tabela 19 – Conversa sobre as atividades com a diretora da atenção básica de saúde 

Avaliação* Freq. % 

0 142 42,64% 

1 16 4,80% 

2 11 3,30% 

3 42 12,61% 

4 34 10,21% 

5 88 26,43% 

Fonte: Elaboração própria. 

*0 = Não tem, 1= Pouco, 5=Muito. 

 

Um dos fatores listados em questões anteriores como problemas na atuação do Agente 

Comunitário de Saúde, foi a falta de comunicação. A comunicação e troca de experiência são 

aspectos centrais no trabalho da equipe da saúde da família, sendo o Agente Comunitário de 

Saúde o elemento chave para levar as informações da comunidade para a equipe e garantir um 

retorno para comunidades (BEERENWINKEL; KEUSEN, 2014). O bloco de questões a seguir 

tem como objetivo analisar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde no que se refere ao 

fluxo de informação, comunicação e cooperação.  

Na tabela 19, o agente avaliou se sua atuação ajudou a conhecer mais pessoas no 

ambiente de trabalho. A interação social entre membros da equipe de trabalho possibilitou que 

74,69% conhecessem mais pessoas no desenvolvimento de suas atividades. Outro ponto 

importante é a possibilidade de aprendizagem, capacitação e o conhecimento de mais pessoas 

no ambiente de trabalho. Fato esse decorrente das interações com outros profissionais 

(GALAVOTE et al., 2011), vindo a proporcionar maiores compartilhamentos de recursos, 

informações e a ideia de pertencimento aos membros (LIN, 2008). 
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Tabela 20 –  A atuação ajudou a conhecer mais pessoas no ambiente de trabalho 

                       Avaliação* Freq. % 

1 2 0,62% 

2 1 0,31% 

3 16 4,94% 

4 63 19,44% 

5 242 74,69% 

Fonte: Elaboração própria. 

*1 = Pouco, 5 = Muito. 

 

Um dos requisitos de qualidade na seleção dos agentes é o desenvolvimento de atividade 

na comunidade, igreja e ações voluntárias (SILVA; DALMASO, 2002), essas características 

demonstram o comprometimento com a comunidade (BARALHAS; PEREIRA, 2011). Na 

tabela 20, 61,21% dos agentes participam de associações, clubes, igrejas ou trabalhos 

voluntários, aspecto importante na composição do capital social (INGLEHART, 1997; 

THOMAS, 1996), por gerar uma maior confiança e segurança para a comunidade (LIMA; 

MOURA, 2005). Sendo 48% participantes de igreja. 

Tabela 21 – Participação em associações, clubes, igreja ou voluntariado 

 Freq. % 

Sim 202 61,21% 

Não 128 38,79% 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.4. Análise de Redes Sociais 

Para análise dos sociogramas das redes sociais foi necessário a codificação dos atores, 

já que as ações e serviços de saúde são desenvolvidas sob forma de trabalho em equipe, e 

mantém os Agentes Comunitários de Saúde na equipe multiprofissional (BORGES; DUARTE, 

2017). De acordo com o quadro 3, cada profissional integrante direto ou indireto da Estratégia 

Saúde da Família. 

Quadro 3 –  Codificação dos atores que se relacionam com o Agente Comunitário de Saúde  

Ligações Legendas Tipo  capital   Tipo de laço 

 

 
ACS 

(Agente Comunitário de Saúde-ESF) 

União - bonding Laço forte  
ACS. 

(Agente Comunitário de Saúde-rural-ESF) 

 

 

 MED 
(Médico-ESF) 

Ligação - linking Laço fraco 

 ENF 
(Enfermeiro-ESF) 

 ODO 
(Odontólogo-ESF) 

 NUT 
(Nutricionista) 

 PSI 
(Psicólogo) 

 FIS 
(Fisioterapeuta) 

⁺ ASS 
(Assistente Social) 

 FON 
(Fonoaudiólogo) 

 

 

 TEC 
(Técnico de Enfermagem-ESF) 

Ponte - bridging Laço fraco  
ASB 

(Auxiliar de Serviço Bucal-ESF) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.4.1. Densidade 

Everett e Borgatti (2010) descreveram que a densidade indica as conexões existentes 

entre os atores.  A densidade demonstra a proporcionalidade de laços efetivos e os laços 

possíveis, assim como mensura o nível de coesão da rede (SCOTT, 1988; SCOTT; 

CARRINGTON, 2011). 
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Número próximos a 1 indicam que a rede é densa, e relatam a variabilidade da 

distribuição uniformizada de ligações entre os autores, quando mais conexões maior será a 

intensidade, a confiança e o transito de informações e controle sobre os atores da rede. Redes 

com densidades baixas inferiores a 0,2 apresentam atores isolados, dispersos e com fraco poder 

de agrupamento e existência de uniformidade no trânsito dos recursos na rede (BORGATTI; 

JONES; EVERETT, 1998; VOLKER, 2014).  Porém Granovetter (1973) comentou que 

densidades elevadas podem ocasionar maiores redundâncias nas informações circulantes nas 

redes.  

Lin (2001, 2017) relatou que, mesmo em redes com baixa densidade, pode haver capital 

social, visto que o ator ponte pode facilitar o fluxo de informações mesmo existindo buracos 

estruturais. 

 A densidade de todas as redes de resolução de problemas, seja de problemas pessoais, 

trabalho e comunidade, apresentaram densidades menores que 0.2, sinalizando baixas relações 

entre os atores, limitando com isso o fluxo de informações na rede. Essas densidades baixas 

indicam baixos números de conexões estabelecidas entre os atores na rede, caracterizando baixo 

número de conexões, podendo ocasionar com isso quantidades menores de capital social, que 

tem a densidade como indicativo (HANNEMAN; RIDDLE, 2005; MARIN; WELLMAN, 

2011).  

 

Tabela 22 –  Densidade de redes de trabalho e confiança 

 Redes                        Municípios Densidade nºlaços nºnós Dist. Geodésica 

                      Nordeste 0.003 99 178 1.5 

Pessoal                       Centro Sul 0.002 78 179 1.2 

                          Amazônico 0.005 69 118 1.3 

                     Nordeste 0.004 126 351 1.1 

Trabalho                    Centro Sul 0.005 97 139 1.1 

                         Amazônico 0.005 76 121 1.1 

                    Nordeste 0.004 121 174 1.0 

Comunidade              Centro Sul 0.005 89 133 1.0 

                        Amazônico 0.004 56 117 1.1 

Confiança 

    Nordeste 0.044 427 221 3.1 

    Centro Sul 0.072 319 179 3.0 

   Amazônico 0.045 255 185 2.2 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Lin (2001, 2008, 2017) propôs a existência de capital social, mesmo em redes com 

baixas densidades, em que há os atores pontes que contribuem para a fluidez das informações 

na rede, mesmo diante da existência de buracos estruturais.  

A rede de confiança do município Centro-Sul apresentou a maior densidade entre os 

outros municípios, possibilitando a fluidez e troca de informações entre os atores na rede 
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(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Kawachi; Subramanian e Kim (2008) entenderam que redes 

com maiores densidades influenciam significativamente na disseminação de informações, que 

podem servir para mensurar o capital social. Comentam também que densidades elevadas 

podem dificultar a difusão de informações para o interior da rede, pois dificilmente um ator da 

rede introduz novas informações na rede, ato limitante para geração de capital social (BURT, 

2001). 

 

2.4.2. Centralidade (Degree) 

O grau de centralidade faz referência ao número de conexões que um ator possui, 

refletindo a atividade relacional direta de um ator. Quanto maior for esse número de conexões, 

mais central o ator será na rede (LEUMIEUX; OUIMIET, 2008).  

O grau de centralidade é dividido em: i) grau de entrada (in-degree) que faz referência 

aos atores mais populares e com alta receptividade, e ii) grau de saída (out-degree) que indica 

quais são os atores mais influentes na rede (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

 Os atores mais centrais, passam a acumular vantagens, acessam as informações com 

mais facilidade e de forma antecipada, passam a controlar e influenciar o fluxo de recursos 

(BORGATTI; EVERETTI; JONHSON, 2018).  

 O maior número de conexões permite ao ator o acesso a mais oportunidade, por ter mais 

escolhas e ser menos dependentes de outros atores na rede. O grau elevado de centralidade de 

um ator o favorece a receber mais conexões de outros atores e são capazes de trocar informações 

e tornar os outros cientes de seus posicionamentos (HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

 A tabela 22 demonstrou o grau de centralidade do ator na rede de trabalho e confiança 

nos municípios Nordeste, Centro-Sul e Amazônico. A rede de centralidade apresentou como 

atores mais influentes na rede os Agentes Comunitários de Saúde. Fato atribuído à condição de 

que só o Agente Comunitários de Saúde possa citar outros profissionais, logo só ele terá grau 

de saída de centralidade (HANNEMAN; RIDDLE, 2005), condição essa também presente na 

rede de confiança.  
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Tabela 23 - Medida de centralidade das redes de trabalho e confiança 

Municípios 
Pessoal Trabalho Comunidade Confiança 

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

Nordeste 
Nº 6.000 1.000 8.000 1.000 8.000 1.000 8.000 1.000 

Ator E007 A044 E016 A023. E016 A023. E016 A023. 

Centro-Sul 
Nº 4.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 

Ator E005 A001. E013 A006. E013 A006. E013 A006. 

Amazônico 
Nº 2.000 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 

Ator A040. A001 T001 A006 T001 A006 T001 A006 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os profissionais que tiveram maiores graus de centralidades (maior número de entradas) 

considerados pelos Agentes Comunitários de Saúde mais receptivos em ajudá-los na resolução 

de problemas pessoais, trabalho, comunidade e confiança, nos três municípios estudados: 

Amazônico, Nordeste e Centro-Sul, foram os enfermeiros (E) os Técnicos de Enfermagem (T) 

e o ACS (A), que passaram a ser considerados os atores mais populares (HANNEMAN; 

RIDDLE, 2005). 

O Enfermeiro pertencente a um nível hierárquico superior (BRASIL, 2011), 

verticalizados (GRANOVETTER, 1973; WOOLCOCK, 1998; PUTNAM, 2000), caraterística 

do capital social tipo ligação - linking (WOOLCOCK, 2001), estabelecidos por laços fracos 

(GRANOVETTER, 1973). O tipo de capital social e de laços possibilitam a alavancagem de 

recursos e abertura de canais de informações (PUTNAM, 2000; HANNEMAN; RIDDLE, 

2005; SABATINE, 2009), vindo a beneficiar os Agentes Comunitários de Saúde.  

Quanto ao Técnico de Enfermagem, estabelece com o ACS uma relação horizontal 

(MACKE; DILLY, 2010), no mesmo nível hierárquico (BRASIL, 2011), possibilitando ao 

Agente sair de seu círculo primário (PUTNAM, 1993, 2000, 2002; SZRETER; WOOLCOCK, 

2004).  Essa relação constitui o capital social do tipo ponte – bridging (GRANOVETTER, 

1973) propiciando a troca de novas informações, facilita a cooperação e oportunidades entre os 

atores (MACKE; DILLY, 2010). 

No município Amazônico, os profissionais escolhidos foram os próprios Agentes 

Comunitários de Saúde, em duas redes de relacionamentos, ajuda para resolver problemas no 

trabalho e na comunidade. O tipo de capital presente nessa relação ACS-ACS é o união -

bonding (GRANOVETTER, 1973), refere-se as relações mais próximas desses atores 

(MACKE; DILLY, 2010; FUKUYAMA, 1995, 1999), o que fortalece as relações intragrupo 

(NARAYAN, 1999). Granovetter (1973) caracterizou que essa relação é formada por laços 

fortes, e estão restritas a um grupo, tendendo a não se expandir para outros grupos fora do seu 
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espaço local (MACK; DILLY, 2010). Pelo fato de limitar a participação de não membros no 

espaço do grupo (MACKE; SARATE; DAMACENA, 2010).  

Nahapiet e Ghoshal (1998) fez referências a esse tipo de capital social do tipo união - 

bonding, comentou que existe a convergência ao desenvolvimento do capital social nas 

dimensões relacionais e cognitiva (ISLAM, et al., 2006; VILLALONGA-OLIVES; 

KAWACHI, 2015).  Ericsson (2011) relatou que o tipo de capital social união - bonding, são 

constituídos por laços horizontais, homogêneos e intragrupos, levando ao desenvolvimento de 

confiança personalizada (PUTNAM, 1993, 2000; SALEHI et al., 2018), o que pode levar ao 

isolamento do grupo pela constituição de normas e identidade exclusivas aos atores do grupo 

(FACCIN; MACKE; GENARI, 2013). 
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Figura 02 - Sociograma* Nordeste - centralidade da rede de trabalho dos ACS’s para resolução de problemas pessoais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

*Variação dos graus de centralidade, pelo tamanho dos nós. Baixo: 1, Médio: 3 – 4, Alto: 6. 

**Legenda página 95 – Quadro 3. 
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Figura 03 – Sociograma* Amazônico - centralidade da rede de trabalho dos ACS’s para resolução de problemas na comunidade. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

*Variação dos graus de centralidade, pelo tamanho dos nós. Baixo: 1, Médio: 2-3, Alto: 8. 
** Legenda página 95 – Quadro 3.
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Figura 04 – Sociograma* Centro-Sul - centralidade da rede de confiança dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

*Variação dos graus de centralidade, pelo tamanho dos nós. Baixo: 2.000 - 4.000, Médio: 16.000 – 17.000, Alto: 55.000 - 62.000. 

** Legenda página 95 – Quadro 3. 
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O Agente Comunitário de Saúde e Enfermeiros com os maiores graus de centralidade, 

para Wasserman e Faust (1999) são atores respeitáveis, que geralmente ocupam posições 

estratégicas na rede, possuem melhores condições de satisfazerem suas necessidades, 

aproveitam os recursos da rede, com menor grau de dependência (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005), entendimento semelhante ao de Borgatti; Everett e Johnson (2018) que o posicionamento 

central na rede, possibilita o acumulo de vantagens, como: o acesso a informações antecipadas 

que fluem de um ator para outro, e por terem a condição de centralidade, passam a influenciar 

no fluxo de informações e serem considerados importantes pelos outros atores menos centrais 

(BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 2018).  

 Os Agentes Comunitários de Saúde e os enfermeiros integrantes da Estratégia Saúde da 

Família (ambos foram indicados pelos Agentes Comunitários) apresentaram maiores graus de 

centralidade, e conforme Lin (2001) os atores que ocupam posições centrais, são os que mais 

influenciam os outros atores do grupo, centralidade essa considerada um indicador de capital 

social.  

A relação estabelecida entre Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros é 

caraterizada por laços fracos (GRANOVETTER, 1973), tornando possível a troca de novas 

informações, facilitam a cooperação e coordenação dentro da rede (MACKE; DILLY, 2010), 

diminuindo a incerteza entre os atores (PUTNAM, 1993, 2000). Portes (1998) ressaltou que a 

confiança é fundamental para aquisição de benefícios, e além das redes, também deve ser 

consolidada por investimentos orientados para institucionalização das relações do grupo 

(PORTES, 1998).  Fukuyama (1995, 2001) compreendeu a confiança como uma dimensão do 

capital social que age como um lubrificante que possibilita organizações, associações, grupos 

e redes funcionarem de forma eficiente.  

Os Agentes Comunitários de Saúde do município Nordeste estabeleceram como 

elementos centrais, firmados na confiança, as relações entre os próprios Agentes Comunitários 

de Saúde, relação essa homogênea e horizontais (PUTNAM, 2000),  constituídas pelo capital 

social existente entre eles, denominado de tipo união (bonding) que Lin e Erickson (2010) o 

caracterizaram como pessoas semelhantes  que sustentam a reciprocidade e a confiança 

intergrupal  por repetidas interações, porém com a possibilidade de ficarem limitados ao próprio 

grupo, não alcançando outros (GRANOVETTER, 1973, 1983; NAHAPIET; GHOSHAL, 

1998).  Assim como a possibilidade da formação de pequenos grupos que não queiram cooperar 

com pessoas fora do grupo (WEBB, 2008; MACKE; DILLY, 2010). 
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 As relações ACS-ACS como elementos centrais na rede, são formadas por laços fortes, 

que geram capital social e influenciam na realização de serviços (GRANOVETTER, 1973; 

WEELMAN; WORTLEY, 1990). Apresentam também a possibilidade de diminuírem o acesso 

a informações externas (LIN, 2001). 

 As relações de confiança entre o Agente Comunitário de Saúde e o Enfermeiro, 

consolidadas na rede de confiança, tanto no município Centro-Sul quanto no Amazônico, são 

consideradas relações heterogêneas, visto estarem em níveis hierárquicos diferentes. O capital 

social caracterizado nessa relação é o do tipo ligação (linking), o que favorece aos atores acesso 

a novas informações (SZRETER; WOOLCOCK, 2004; MACKE; DILLY, 2010).    

A forma do capital social de ligação (linking) é realizada a partir dos laços fracos 

(GRANOVETTER, 1973), que proporciona a fluidez vertical da diversificação e disseminação 

de conhecimento e informação de forma ampla (WOOLCOCK, 1998).  

 Essas relações verticalizadas (PUTNAM, 2000) e continuas, caracterizam o capital 

social relacional, capaz de influenciar as pessoas a manterem a sociabilidade, aprovação e 

respeito (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998).  

 Baldanza e Abreu (2013) relataram que indicadores como amizade, respeito, confiança, 

sanções, pertencimentos e as informações que circulam nas redes, são fundamentais para análise 

do capital social e que esta dimensão está relacionada aos laços interpessoais incluídas nos 

grupos ou redes de contatos.    

 As modalidades das relações horizontais e verticais (PUTNAM, 2000) respectivamente 

ACS-ACS e  ACS com Enfermeiro, estabelecida nessa rede de confiança, Santos e Farias Filho 

(2016) enfatizam que a presença do capital social no trabalho dos Agentes Comunitários de 

Saúde estão nas duas modalidades: i) relações internas: Agente Comunitário de Saúde com seus 

pares, o que propicia as trocas de experiências e ii) relações externas, com os outros integrantes 

da Estratégia Saúde da Família, o que favorece a ampliação dos conhecimentos técnicos e 

auxílio nas orientações e propagação das práticas de promoção de saúde e prevenção de 

doenças.  

 

2.4.3. Grau de centralidade Bonacich 

Bonacich (1987) ressaltou que não basta ser um ator central, e sim que os atores a ele 

conectados tenham baixas conexões, assim exercerá maior poder de influência sobre esses 

atores. Hanneman e Riddle (2005) relataram que os atores com baixas conexões, passam a 
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depender do ator mais central (ator ego) em relação a obtenção de recursos e informações. 

Condição essa que o torna mais influente (poderoso).  

Os Agentes Comunitários de Saúde e o Enfermeiro demonstrados na tabela 23 

apresentaram valores positivos, possuem mais ligações com outros atores na rede que possuem 

poucos vínculos, sendo com isso mais influentes, pelo fato dos atores a quem estão conectados 

terem poucos vínculos (BONACICH, 1972, 1987, 2007).  

Fukuyama (1995; 2001) descreveu que a confiança é uma dimensão do capital social e 

possibilita à organização funcionar de forma eficiente, com surgimento no interior das 

comunidades, com possibilidade de influenciar o bem-estar e a sustentabilidade da sociedade 

(FACCIN; MACKE; GENARI, 2013). O capital social tem como principais benefícios a 

informação, influência e a solidariedade (KAWACHI; SUBRAMANIAN; KIM, 2008; SILVA; 

PEREIRA; ALCÂNTARA, 2012).  

 

Tabela 24 –  Bonacich power das redes de trabalho e confiança 

 Pessoal Trabalho Comunidade Confiança 

 Ator Beta Ct. Ator Beta Ct. Ator Beta Ct. Ator Beta Ct. 

Nordeste 

A051 5.554 E019 0.525 E016 0.372 A097 7.085 

A089 5.554 E022 0.590 E019 0.325 A120 7.085 

A131 5.544 E012 0.589 E021 0.372 A031 6.827 

Centro-Sul 

A021. 5.045 E004 3.720 E005 3.673 A036. 5.658 

A062 5.058 E015 3.716 E013 4.285 A002. 5.255 

A099 3.796 T010 3.716 E017 3.673 A053. 4.906 

Amazônico 

A010. 4.141 E009 3.982 E013 3.451 E011 8.709 

A022 4.141 E010 3.982 E015 3.455 A054 4.876 

A079 4.141 E019 2.655 T001 4.315 A056 5.745 

Fonte: Elaboração própria.  

 

A interatividade entre os indivíduos visa garantir o acesso a recursos por meio das redes 

de relacionamento (COLLIER, 2002). A interação entre o capital social e a saúde é denominada 

pela confiança interpessoal, em trocas mútuas entre os indivíduos, que pode influenciar a 

melhoria da saúde e na promoção de hábitos saudáveis, que por sua vez podem ampliar o acesso 

aos serviços de saúde (MACINKO; STARFIELD, 2001; KAWACHI; SUBRAMANIAN; 

KIM, 2008). 

Os Agentes Comunitários de Saúde e o Enfermeiro, por estarem conectados a indivíduos 

que não estão conectados a muitos atores, têm o poder de influenciar no fluxo de recursos que 

são distribuídos dentro de uma rede (KAWACHI; KENNEDY; GLASS, 1999; KAWACHI; 

SUBRAMANIAN; KIM, 2008). Esses atores que possuem poucas conexões, provavelmente, 
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passam a depender dos Agentes Comunitários de Saúde e do Enfermeiros, tornando-os mais 

influentes (BONACICH, 1972, 1987, 2007). 

As relações que ocorrem entre os Agentes Comunitários de Saúde são consideradas 

relações horizontais (SERAGELDIN; GROOTAERT, 2000; MARTELETO, 2001; MACK; 

DILLY, 2010) do tipo união (bonding). Eriksson (2011) compreendeu essas relações como 

homogêneas, pela existência de pessoas conhecidas e a confiança personalizada entre eles. 

Granovetter (1973) entendeu que essas relações são firmadas por laços fortes, e proporciona 

aos atores maior influência dentro do grupo (NAHAPIET; GHOSHAL, 1988). Granovetter 

(1973) ressaltou que nesse caso, relações com maiores graus de confiança entre os atores, 

podem limitar as possiblidades do grupo obter novas informações e recursos. 

Os municípios em que os Agentes Comunitários de Saúde detenham maior poder de 

influência (BONACICH, 1972, 1987, 2007) estabelecem relações entre os atores que podem 

ser do tipo ponte (bridging) (SZRETTER; WOOLCOCK, 2004) formadas com os Técnicos de 

Enfermagem e os auxiliares de serviço bucal que possuem baixas conexões com outros atores 

da rede da Estratégia Saúde da Família ou da Comunidade. Os Agentes Comunitários de Saúde 

podem contribuir e influenciar na interação e no fortalecimento intergrupos (NARAYAN, 

1999).   

Os Agentes Comunitários de Saúde também exercem poder de influência (BONACICH, 

1972, 1987, 2007) quando estabelece relações com atores em níveis verticalizados, como 

médicos, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas e psicólogos, integrantes diretos ou indiretos 

da Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2017) pelo fato de possuírem baixas conexões com 

os moradores da comunidade. Essas relações constituem o capital social do tipo ligação 

(linking) (SZRETER; WOOLCOCK, 2004; MACKE; DILLY, 2010), formadas por laços 

fracos (GRANOVETTER, 1973), que proporciona maior abertura de canais de informações, 

contribuindo com o desenvolvimento da comunidade (PUTNAM, 2000) e o acesso as 

instituições e serviços (GRANOVETTER, 1973, 1983, 1985). 

No Município Amazônico, além do Agente Comunitário de Saúde ser um elemento 

influenciador, o Enfermeiro também exerce poder de influência (BONACICH, 1972, 1987, 

2007), visto está conectado aos Agentes Comunitários de Saúde que possuem baixa 

conectividade com os profissionais da Estratégia Saúde da Família. Essas relações ocorrem no 

nível vertical (COLEMAN, 1990; WOOLCOCK, 2000; SZRETER; WOOLCOCK, 2004; 

MACKE; DILLY, 2010) consideradas como relações do tipo ligação - linking (WOOLCOCK, 

1998) estabelecidas por laços fracos (GRANOVETTER, 1973).  
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O Agente Comunitário de Saúde nessas condições tem a oportunidade de estabelecer 

maior proximidade dos outros profissionais da Estratégia Saúde da Família por intermediação 

dos Enfermeiros, obtendo com isso maior diversificação de conhecimento e informações 

(WOOLCOCK; NARAYAN, 2000). 

Na rede de ajuda no trabalho no município Nordeste, há 3 Agentes Comunitários de 

Saúde com maior poder de influência o A051, A089 e o A131, todos com os betas iguais. Estão 

conectados a atores que têm baixa conectividade.  

As redes de ajuda no trabalho os três municípios demonstram que os enfermeiros têm 

maior capacidade de influenciar os outros atores, no município nordeste com o E022, que 

apresenta um valor de beta de 0,590, no Centro-Sul o E004, com beta de 3.720 e no Amazônico 

o E010. A rede de ajuda na comunidade os atores que apresentam os betas de 0,372 foram os 

E016 e E021, no município Centro-Sul o E013 com beta de 4.285 e no município Amazônico 

foi o T001 com beta de 4.315, o único município que apresentou um Técnico de Enfermagem 

com maior influência sobre os outros profissionais.  

Os valores baixos dos betas significam que esses atores não apresem muitas conexões. 

Com isso passam a ser influenciados pelos atores centrais a quem estão conectados na rede.  

Essas interações entre os profissionais da Estratégia Saúde da Família, em que Agentes 

Comunitários e os Enfermeiros estão ligados a atores com baixas conexões, passam a 

influenciá-los, entendimento compreendido por Bonacich (1972, 1987, 2007) e Hanneman e 

Riddle (2005), que interações entre atores centrais e atores com baixas conexões, os atores 

centrais exercem maior poder de influência e na difusão de recursos no interior das redes.  

 

2.4.4. Medidas de Proximidade 

A métrica proximidade indica a capacidade que um ator tem de se ligar a todos os atores 

de uma rede (BORGATTI; EVERETT, 1999), quanto mais altos forem os graus, mais 

periféricos os atores serão (FREEMAN, 1979, 2004).  

Os profissionais que tiveram maiores graus de entrada, sendo considerado pelos Agentes 

Comunitários de Saúde que os indicaram os atores eles mas acessam quando precisam de ajuda 

pessoal na rede de trabalho, no município Nordeste – E007, município Centro-Sul, E015, 

município Amazônico, E007. Nas redes de ajuda no trabalho, no município Nordeste – E022, 

município Centro-Sul, E004, município Amazônico –A086 (ilustrado na figura 05). Quanto a 

ajuda no trabalho referentes a problemas na comunidade, no município Nordeste-E021, 

município Centro-Sul, E013, município Amazônico-A025.  
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Figura 05 – Sociograma* Centro-Sul - proximidade da rede de trabalho dos ACS’s para resolução de problemas de trabalho 

 

Fonte: Elaboração própria. 

*Variação dos graus de Centralidade, pelo tamanho dos nós. Baixo: 0.250, Médio: 0.255-0.256, Alto: 0.261. 
** Legenda página 95 – Quadro 3.
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A tabela 24 demonstra o grau de intermediação dos atores na rede de trabalho e 

confiança nos municípios Nordeste, Centro-Sul e Amazônico. Os profissionais que tiveram 

maiores graus de saída na rede de trabalho, no município Nordeste-A044, município Centro-

Sul, A012, município Amazônico, A023. Nas redes de ajuda no trabalho, no município 

Nordeste-A99, município Centro-Sul, A001, município Amazônico-A0096. Quanto a ajuda no 

trabalho referentes a problemas na comunidade, no município Nordeste-A004, município 

Centro-Sul, A071, município Amazônico-A025.  

Tabela 25 –  Medidas de proximidade nas redes de trabalho e confiança 

Municípios 
Pessoal Trabalho Comunidade Confiança 

c 
 Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

Nordeste 
Nº 0.250 0.252 0.260 0.252 0.344 0.335 0.084 0.086 

Ator E007 A044 E022 A99 E021 A004 E024 A091. 

Centro-Sul 
Nº 0.250 0.252 0.258 0.252 0.346 0.337 0.100 0.109 

Ator E015 A012 E004 A001 E013 A071 E019 A089 

Amazônico 
Nº 0.208 0.203 0.253 0.260 0.341 0.336 0.139 0.135 

Ator E007 A023 A086 E009 E015 A025 A022 A048 

Fonte: Elaboração própria. 

Na rede de confiança os atores que tiveram os maiores graus de entrada, no município 

do Nordeste - E024, município Centro-Sul, A019, município Amazônico-E022. Quanto ao grau 

de saída, no município Nordeste-A091, município Centro-Sul, A089 município Amazônico - 

A048.  

A vantagem que os Agentes Comunitários de Saúde e os enfermeiros que têm os maiores 

graus de proximidade de entrada na rede de trabalho e na rede de confiança são considerados 

atores centrais atores centrais, sendo mais acessíveis e independentes dos outros atores 

(BORGATTI; EVERETT, 1999). 

O posicionamento que esses atores ocupam nas redes, acumulam vantagens quanto o 

acesso de forma antecipada das informações que fluem de um ator para o outro na rede. Por 

serem os atores mais centrais podem controlar e influenciar o fluxo de informações, passando 

com isso a serem considerados por outros profissionais (BORGATTI; EVERETT; JOHNSON, 

2018).  Por estarem mais conectados que os outros profissionais, são capazes de trocar 

informações e tornar os outros profissionais cientes de suas orientações (HANNEMAN; 

RIDDLE, 2005).  

O Agente Comunitário de Saúde e os enfermeiros por apresentarem centralidade de 

proximidade alta, levam vantagem de estarem bem conectados na rede:  e por acessarem mais 

informações da rede (BORGATTI; HALGIN, 2011), passam a ser mais importantes 
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(HANNEMAN; RIDDLE, 2005) e geralmente estão localizados em posições estratégicas na 

rede (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Os Agentes Comunitários de Saúde com maiores graus de intermediação de saída 

posicionam-se mais próximos aos outros integrantes da rede. O que irá lhe garantir maior 

capacidade de acesso a novas informações e recursos da rede (ZHANG, 2010).  

Os Enfermeiros e os Agentes Comunitários de Saúde mantêm graus de proximidades 

consolidados por laços fracos, conectando outros grupos de atores, rompendo a configuração 

de ilhas isoladas (GRANOVETTER, 1973). Os laços fracos funcionam como pontes, são vitais 

para a integração dos indivíduos, quanto mais laços fracos existirem menor será a privação de 

novas informações, não ficando limitados às informações originadas pelo grupo 

(GRANOVETTER, 1973, 1974, 1983).  

Os Agentes Comunitários de Saúde por estarem mais próximos à comunidade, condição 

obrigatória para exercer a profissão (BRASIL, 2017). Lunardelo (2004) relatou como um dos 

pontos positivos de se trabalhar na comunidade é que a proximidade gera vínculos que 

possibilitam a facilitação do trabalho. E tendo esse alto grau de proximidade com os outros 

atores, as informações que passam por ele, guardam maior fidelidade pela proximidade do ator 

que a gerou (FREEMAN, 1996).  Vantagem essa para a comunidade que passa a ter novas 

informações (MACKE; DILLY, 2010) e para a Estratégia Saúde da Família por receber 

informações (MASCARENHAS; PRADO; FERNANDES, 2013). 

Essa condição de ser um ator central na rede relacionamento, Lin (2001) descreveu que 

indivíduos que ocupam posições centrais na rede, servem como indicador de capital social, 

como confiança e cooperação, credibilidade e reconhecimento do grupo, quanto mais bem 

posicionado na rede, maior será sua influência.  

Collier (2002) destacou que a confiança e reciprocidade resultam da interatividade entre 

os indivíduos, que visam garantir acesso a recursos por meio de suas redes de relacionamentos. 

Constituindo-se em uma fonte inesgotável, capaz de viabilizar o necessário e garantir o mínimo 

para viver (PORTALES, 2014). 

 

2.4.5. Medidas de Intermediação 

O grau de intermediação foi uma medida criada por Freeman (1979) com o objetivo de 

demonstrar a capacidade que os atores de uma rede têm de coordenar e controlar e influenciar 

outros atores (BORGATTI; FOSTER, 2003).  
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Quanto mais atores periféricos passarem pelo ator que estiver em uma posição de 

intermediador, para alcançarem outros, maior será o controle sobre a difusão de conhecimento 

entre os atores (LEUMIEUX; OUMIET, 2008). Situação essa que se aplica aos atores com 

maiores graus de intermediação nas redes de trabalho – questões pessoais, A012 – Nordeste, 

A049 – Centro Sul, A034; nas redes de ajuda no trabalho, A035 – Nordeste, A027 – Centro-

Sul, A049-Amazônico.  

 

Tabela 26 –  Medida de intermediação trabalho e confiança 

 Pessoal Trabalho Comunidade Confiança 

Municípios Ator gr.inter Ator gr.inter Ator gr.inter Ator gr.inter 

Nordeste A012 2.000 A035 3.000 A070 2.000 A035 257.000 
Centro Sul A049. 2.000 A027 2.000 A075. 1.000 A060 212.000 

Amazônico A034 4.000 A049 2.000 A087. 1.000 A020 88.000 

Fonte: Elaboração própria. 

                             

Na rede de confiança os agentes com maiores graus de intermediação, foram os atores 

A035-Nordeste, A060-Centro-Sul, e A020 no Amazônico. Os Agentes Comunitários de Saúde 

terão maiores chances de que outros Agentes Comunitários de Saúde ou outros integrantes da 

Estratégia Saúde da Família estabeleçam ligações com eles, visando alcançar outros atores, e 

terão com isso maior capacidade de controlar os recursos que transitam na rede. Assim como 

ter maior grau de ingerência e intermediando a comunicação entre eles (LIN, 2001). 

Agentes Comunitários de Saúde com maiores graus de intermediação podem atuar como 

atores pontes, que facilitam o fluxo de informações nas redes, o que Lin (2001; 2017) expôs 

que mesmo em rede com baixa densidade pode haver capital social, visto que o ator ponte 

facilita o fluxo de informações, mesmo na existência dos buracos estruturais.  

As  redes de relações dos Agentes Comunitários de Saúde que apresentam maiores graus 

de intermediação, foram estabelecidas com base na confiança, que para Portes (1998) e 

Woolcock (2001) a viram como consequência do capital social, que na comunidade tem a 

capacidade de influenciar a saúde através de processos de socialização, no qual  os indivíduos 

contribuem na formação de comportamentos e resultados em saúde de acordo com os objetivos 

desejados, havendo a necessidade da existência da confiança mutua entre os indivíduos e a 

comunidade (MACINKO; STARFIELD, 2001; KAWACHI; SUBRAMANIAN; KIM, 2008).  

A condição de maior intermediação na rede por um Agente Comunitário de Saúde pode 

ser uma condição vantajosa para os integrantes periféricos das redes, visto que o cotidiano de 

trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde é pautado na construção de laços de credibilidade 

e confiança, decorrentes do convívio com as famílias, do esclarecimento em relação ao seu 
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trabalho, do estimulo e apoio dados por outros profissionais de saúde, assim como o emprenho 

do agente em compartilhar os problemas da comunidade (BARALHAS; PEREIRA, 2011).  

A credibilidade entendida por Jardim e Lancman (2009) tem a capacidade de gerar a 

confiança e vínculo com os usuários, possibilitando que os Agentes Comunitários de Saúde 

sejam recebidos em suas residências, com a finalidade de solucionar demandas ou que os 

encaminhem, com o objetivo de manter a relação agente-comunidade. 

Esse vínculo constitui a condição para realização do trabalho dos Agentes Comunitários 

de Saúde, visto ser o elo ente a Estratégia Saúde da Família e a comunidade (CARLI et al., 

2014; CASTRO et al., 2017; JUCA et al., 2018) e que a condição do Agente Comunitário de 

Saúde com alto grau de intermediação, possa fazer o papel de ator ponte entre a Estratégia 

Saúde da Família e a comunidade.  

 

2.4.6. Medidas de E-index 

Krackhardt e Stern (1988) criaram essa métrica com base na comparação de números 

de laços dentro dos grupos e entre os grupos. O índice varia de -1 (todas as ligações são internas 

ao grupo) a +1 (todas as ligações são externas ao grupo).   

 A densidade mensurada pelo E-index relata que quanto mais contatos são estabelecidos 

em uma rede, maiores serão as chances de compartilhamento de informações entre os atores. 

As medidas são proporções entre os laços efetivos (atores da rede) e os laços possíveis 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

 Os valores demonstrados em dois municípios, centro sul e amazônico, evidenciam que 

os números de ligações externas apresentam maiores densidades. Os Agentes Comunitários de 

Saúde estão formando mais ligações com outros profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

Essas ligações são formadas por laços fracos (GRANOVETTER, 1973; ERIKSSON, 2011), 

têm como vantagem romper com a formação de ilhas isoladas, funcionam como pontes, sendo 

vitais para a integração dos Agentes Comunitários de Saúde. Quanto mais   laços fracos forem 

estabelecidos maior será o acesso e a difusão de novas informações (GRANOVETTER, 1973).   

 O município Nordeste, mesmo apresentando maior densidade interna com valor de 

0.019, o E.I de 0.461 indica que as formações dos laços são maiores com grupos externos, 

aumentando dessa forma as possiblidades de acesso a novas informações (MARTELETO; 

SILVA, 2004). 

 A existência de maior interação entre os grupos ocasionará o aumento do E-index, o que 

estimula a cooperação (KRACHARDT; STERN, 1988). Essas relações externas, consolidam-
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se como intergrupos, podendo ser a relação de Agente Comunitário de Saúde com técnicos em 

saúde configurando o capital social tipo ponte (bridging) que se formam além do círculo 

primário, conectando grupos diferentes (PUTNAM, 1993, 2000; SZRETER; WOOLCOCK, 

2004), relações essas formadas por laços horizontais, por estarem no mesmo nível, porem de 

origens diferentes (MACKE; DILLY, 2010). Esses grupos empenharam-se em estabelecer 

comunicações horizontais visando resolver problemas coletivos (PUTNAM, 2000) e ampliando 

as fontes de informações (GRANOVETTER, 1973). 

 

Tabela 27 –  E-index da rede de confiança 

  Freq. Pct Possible Density 

Nordeste 

Internal 250.000 0.322 13.100.000 0.019 

External 526.000 0.678 35.520.000 0.015 

E-I 276.000 0.356 22.420.000 0.461 

Centro-Sul 

Internal 184.000 0.315 7.340.000 0.025 

External 400.000 0.685 24.522.000 0.016 

E-I 216.000 0.370 17.182.000 0.539 

Amazônico 

Internal 172.000 0.377 8.794.000 0.020 

External 284.000 0.623 25.246.000 0.011 

E-I 112.000 0.246 16.452.000 0.483 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Crawford (2006) comentou que o capital social tipo ponte (bridging) mesmo 

atravessando os grupos sociais, são menos intensos, entretanto são mais abrangentes, 

constituídos por grupos heterogêneos. Possibilita ao Agente Comunitários de Saúde e aos 

Técnicos de Enfermagem trocar e difundir informações entre os grupos, e abrir novas 

oportunidades de contatos (SALEHI et al., 2018).  

 Os valores externos positivos, também demonstram relações intergrupos, verticais e 

heterogêneos entre indivíduos que estão em estratos superiores hierarquicamente (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004; MACKE; DILLY, 2010), em posições de poder ou influência, 

denominadas de capital social tipo ligação (linking) (WOOLCOCK, 2001). Relações essas que 

são estabelecidas entre os Agentes Comunitários de Saúde e os médicos, enfermeiros, 

odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais e outros.  

Essas relações verticalizadas são essenciais para abrir canais de informações, com a 

finalidade de desenvolver o bem-estar comunitário (PUTNAM, 2000). As ligações 

estabelecidas entre os grupos de Agentes Comunitários de Saúde são formadas por laços fracos, 

que promovem maior fluidez vertical (WOOLCOCK, 1998) diversificação e disseminação de 

conhecimento e informações, mesmo sendo por laços fracos, porém são mais extensas 
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(WOOLCOCK; NARAYAN, 2000). No caso em estudo, os Médicos, Enfermeiros, 

Odontólogos, Nutricionistas, Psicólogos e outros. O que possibilita ao Agente Comunitário de 

Saúde acesso a novas informações, e que sem esse tipo de ligação, não seria possível 

(CAROLIS; SAPARITO, 2006).  

As relações verticalizadas, estabelecidas pelo capital social do tipo ligação (linking) 

estão compreendidas no nível meso do capital, que Coleman (1990), Serageldin e Grootaert 

(2000) descreveram como relações verticais e horizontais que influenciam as ações dos atores 

dentro da comunidade (SZRETER; WOOLCOCK, 2004). No contexto dos Agentes 

Comunitários de Saúde as relações estabelecidas por relações verticais, com médicos, 

enfermeiros e outros, possibilitam a unificação do capital social coletivo e a alavancagem de 

recursos e informações (MACKE; DILLY, 2010) aumentando com isso a resolução dos 

problemas de saúde na comunidade (JARDIM; LANCMAN, 2009; BORGATTI; EVERETT, 

1999).  

No município Nordeste o Agente Comunitário de Saúde urbano tem sua relação mais 

forte entre grupos de técnicos de enfermagem, enquanto os Agentes das áreas rurais suas 

relações são estabelecidas por meio de capital social tipo linking, representado na figura 06.  

Figura 6 – Sociograma de E-index da rede de confiança dos Agentes Comunitários de Saúde  

no município Nordeste

 
Fonte: Elaboração própria. 
Legenda página 95 – Quadro 3. 

Na figura 07 observa-se as relações intragrupo do município do Centro-Sul, Agente 

Comunitário de Saúde rural. Esses grupos são homogêneos, possuem maior capacidade de 
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desenvolver confiança intergrupal (MACKE; DILLY, 2010), com grande capacidade de criar 

forte antagonismo aos grupos externos, não cooperando com eles (LIN; ERICSON, 2010). 

 Os municípios Nordeste, os Agentes Comunitários de Saúde rurais e no Centro-Sul 

estabeleceram relações com grupos em estratos superiores, relações essas verticalizadas que se 

inserem na tipologia do capital social de ligação (linking) (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000), 

relações inseridas na tipologia do capital social tipo ligação (linking). Essas relações 

proporcionam a alavancagem de recursos e informações (MACKE; DILLY, 2010). Os 

relacionamentos nessa tipologia são firmados por laços fracos (GRANOVETTER, 1973) que 

possibilitam maior acessibilidade a informações externas, facilitando aumento de recursos em 

umas redes, por ser heterogênea (KAWACHI; SUBRAMANIAN; KIM, 2008).  

 

Figura 7 –  Sociograma de E-index da rede de confiança dos Agentes Comunitários de Saúde 

no município Centro-Sul 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Legenda página 95 – Quadro 3.  

 

O município Amazônico, representado na figura 8, o Agente Comunitário de Saúde 

urbano e o Agente Comunitário de Saúde rural apresentam as maiores densidades, sendo essas 

internas. Caracterizando o capital social tipo união – bonding (PUTNAM, 1993, 2000) 

caracterizado por relações mais intensas, e exclusão de indivíduos que não fazem parte do grupo 
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(NARAYAN, 1999). O tipo de capital social união (bonding) refere-se também aos recursos 

que são acessados dentro dos grupos, cujos os membros são homogêneos (KAWACHI; 

SUBRAMANIAN; KIM, 2008). 

 

Figura 8 –  Sociograma de E-index da rede de confiança dos Agentes Comunitários de Saúde 

no município Amazônico 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Legenda página 95 - Quadro 3. 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde  por ficarem restritos ao próprio grupo, não 

alcançam outros fora do espaço local, grupos considerados fechados, existindo nesse contexto 

a facilidade do desenvolvimento do capital social nas dimensões cognitiva, compreendida como 

um recurso moral e coletivo, apresentando valores e responsabilidade (MCKENZIE; 

HARPHAN, 2006; VILLALONGA-OLIVES; KAWACHI, 2015) e relacional que são ativos 

criados pelo relacionamento, como confiança, normas e obrigações (UPHOFF; 

WIJAYARATNA, 2000; GHOSHAL, 1998), podem ocasionar isolamento devido a identidade 

pelo grupo (FACCIN; MACKE; GENARI, 2013; NAHAPIET;  GHOSHAL, 1998; 

GRANOVETTER, 1973) 

Mesmo existindo a confiança interna nos grupos dos Agentes Comunitários de Saúde, 

o capital social ligado à saúde incluí a difusão mais rápida do conhecimento e a promoção de 
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uma gama de recursos informais (PUTNAM, 2000), nesses termos a influência limita-se aos 

integrantes do grupo. O E-Index demonstrado na tabela 27, demonstra a densidade estabelecida 

intragrupo e intergrupos, nos três municípios Nordeste, Centro-Sul e Amazônico. 

 

Tabela 28 –   E-index – densidade dos grupos da rede de confiança  

Municípios                  ACS 
Rede de Confiança  

ACS.u ACS.r ASB TEC ENF MED ODO PSI FON 

Nordeste 
Urbano 0.094 0.031 0.067 0.1 0.156 0.089 0.015 0.033 0.000 

              Rural 0.031 0.142 0.100 0.056 0.148 0.075 0.167 0.100 0.000 

Centro-Sul 
              Urbano 0.210 0.072 0.000 0.183 0.169 0.248 0.101 0.067 0.116 

              Rural 0.072 0.273 0.183 0.180 0.187 0.172 0.094 0.150 0.000 

Amazônico 
              Urbano 0.127 0.072 0.058 0.072 0.083 0.049 0.025 0.000 0.000 

              Rural 0.072 0.171 0.042 0.119 0.133 0.128 0.098 0.00 0.000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

As ligações estabelecidas nas relações ACS-ACS, são do tipo laços fortes 

(GRANOVETTER, 1973) apresentam maior sentimento comum de confiança e participação 

(PUTNAM, 2000, 2002), porém internas ao grupo, a condição do Agente Comunitário de Saúde 

é pautada na construção de laços de credibilidade e confiança, vínculo decorrentes do convívio 

com as famílias, do esclarecimento em relação ao seu trabalho, do estímulo dado pelos outros 

profissionais de saúde (BARALHAS; PEREIRA, 2011).  Esse vínculo com os usuários 

constitui uma das condições para a realização do trabalho do Agente Comunitário de Saúde, 

visto ser o elo entre a Estratégia Saúde da Família e a comunidade (CASTRO et al., 2017; JUCA 

et al., 2018). 

As relações firmadas por laços fortes, podem gerar capital social, influenciar no apoio e 

na realização de serviços (WELLMAN; WORTLEY, 1990), mas há necessidade de 

investimentos relacionais, quando não ocorrer mais o apoio recíproco, visto que os laços fortes 

não sejam tão consistentes, ajudado apenas em determinadas situações (GRANOVETTER, 

1973). 

A Estratégia Saúde da Família, além do Agente Comunitário de Saúde é composta de 

outros profissionais como: Enfermeiros, Médicos, Odontólogos e Técnicos de Enfermagem e 

auxiliar de serviço bucal, sendo a relação entre eles, a razão de existência da Estratégia 

(BRASIL, 2017). O Agente Comunitário de Saúde quando se enquadra na tipologia do capital 

social tipo união (bonding) influencia quando passa a limitar a participação de não membros ao 

espaço do grupo (MACKE; SARATE; DAMACENA, 2010). 
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O capital social para Kawachi; Subramanian e Kim (2009) serviu como um facilitador 

do fluxo de informação, elemento de influência para os atores sociais a desempenharem um 

papel na tomada de decisões, que viabiliza os recursos aos indivíduos por intermédio das redes 

sociais e de suas relações. Indo de encontro ao isolamento ocasionado pela falta de interação 

com profissionais fora do seu grupo. O que Putnam (2000) corroborou ao descrever que a falta 

de confiança proporciona o desequilíbrio, a exploração e o isolamento de pessoas e grupos. 

Com isso ocasiona a desconstrução do capital social.  

Os Agentes Comunitários de Saúde passam a fazer parte dessa rede heterogênica, que 

Borgatti; Jones e Everett (1998) relataram que está centrada na diversidade de seu interior e na 

qualidade da composição, itens relevantes para o fornecimento de apoio social e a resolução de 

problemas, e maior circulação de novas informações (GRANOVETTER, 1973). 

O capital social tem como um de seus objetivos a informação, que serve para influenciar 

a solidariedade, ampliar o acesso e reduzir seu custo (LIN, 2001). O Agente Comunitário de 

Saúde passa a se beneficiar dessa redução de custo da informação, por fazer parte dessa rede, e 

por ser morador de comunidade, é considerado ator relevante na troca de informações sobre 

saúde, passando a compartilhá-las com a comunidade (JARDIM; LANCMAN, 2009). 
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CONCLUSÃO 

 

As relações formais e informais estabelecidas nas atividades desenvolvidas pelos 

Agentes Comunitários de Saúde estabelecem vantagens pelas trocas de informações, 

conhecimento e geração de recursos, materializam a confiança. Essa relação social advinda do 

capital social presente nas interações com seus pares e integrantes da Estratégia Saúde da 

Família faz do capital social possibilitou a mensuração desse ativo relacional.  

O objetivo do estudo foi analisar a influência do capital social dos Agentes Comunitários 

de Saúde no desempenho da Estratégia Saúde da Família em municípios brasileiros.  

O número de visitas domiciliares é um indicador limitado para compreensão do 

desempenho das atividades do Agente Comunitário de Saúde, fatores como obtenção de 

capacidade, interatividade social, confiança, cooperação e trabalho em equipe são aspectos da 

construção do capital social dos Agente Comunitário de Saúde que influenciam no seu 

desempenho. 

Há aspectos que influenciam no desempenho das atividades, que ultrapassam a 

capacidade de atuação do profissional. Algumas dificuldades são específicas da área de atuação 

dos Agentes Comunitários de Saúde. Os que atuam em área rural têm dificuldades de acesso 

aos domicílios, pela distância ou falta de transporte. Nas áreas urbanas os problemas estão 

relacionados à insegurança, devido a vulnerabilidade social. A percepção de que não é possível 

atender a todas as exigências da população é explicado pela categoria “resolutividade”, seja por 

não conseguir resolver os problemas da comunidade ou não conseguir atingir as metas impostas 

pela gestão, e isso é um fator negativo na função. 

As redes sociais dos Agentes Comunitário nos municípios Amazônico, Centro-Sul e 

Nordeste, possibilitou a compreensão de como os relacionamentos entre os atores sejam 

intragrupos ou intergrupos influenciam no crescimento do capital social, seja ele cognitivo ou 

estrutural. O município do Centro-Sul, no que se refere à confiança, apresentou as maiores 

densidades de relacionamento entre os atores, maior variação da distribuição dos pontos entre 

os laços e com maior disseminação de informações importantes. 

A centralidade das relações também foi constatada pela presença do enfermeiro, por 

possuírem posições mais vantajosas, dependeram menos dos outros atores envolvidos nas redes, 

o que facilita o acesso aos recursos da rede em sua totalidade. A centralidade do Agente 

Comunitário de Saúde consolidada na confiança, firmadas nas redes de relacionamento foi 

compreendida como um elemento indicador de capital social, e quanto mais central for esse 
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Agente Comunitário de Saúde, maior será a influência exercida sobre os demais profissionais, 

seja no controle do fluxo de informações dentro ou periférico à rede ou no apoio à realização 

de serviço. 

Os Agentes Comunitários de Saúde por estarem incluídos na Estratégia Saúde da 

Família, estabelecem redes de relacionamentos, e a ocupação de centralidade de intermediação 

passa a influenciar no fluxo de informações que são passadas de um profissional para o outro. 

Nas intermediações, os Agentes Comunitários de Saúde obtiveram maiores graus, podendo 

atuarem como atores pontes, que facilitam o fluxo de informações nas redes. Como isso os 

atores da rede garantem mais coordenação e controle.  

A condição de elemento central do Agente Comunitário de Saúde em redes de 

intermediação atua como atores pontes, que facilitam o fluxo informações nas redes, mesmo 

que as redes sejam de baixa densidade, pode haver capital social, pois a condição de ator ponte 

possibilita o fluxo de informações, mesmo diante da existência de buracos estruturais. 

Com a proximidade com a comunidade, os Agentes Comunitários de Saúde obtêm 

vantagens que geram vínculos e facilitam o trabalho. E tendo esse alto grau de proximidade 

com os outros atores, por meio da resolução de problemas no desenvolvimento de suas 

atividades ou por meio da confiança, as informações que passam por ele geram vantagem para 

comunidade pelas novas informações e para a Estratégia Saúde da Família no recebimento e 

troca dessas informações. 

A análise de redes sociais com a utilização dos relacionamentos dentro e fora do grupo 

serviu para constatar as maiores densidades das relações dos atores, dentro do grupo relações 

internas ou externas.  A densidade estabelecida intragrupo e intergrupos, nos três municípios 

Nordeste, Centro-Sul e Amazônico. No município Nordeste, o Agente Comunitário de Saúde 

urbano; Centro-Sul, Agente Comunitário de Saúde rural; Amazônico, Agente Comunitário de 

Saúde urbano e o Agente Comunitário de Saúde rural apresentam as maiores densidades, sendo 

essas internas. 

As relações intragrupos e homogêneas com Agentes Comunitários de Saúde com 

maiores graus de centralidade, formadas por laços fortes, que geram capital social tipo união 

(bonding) influencia na realização dos serviços, com a desvantagem de limitam o acesso de 

pessoas ou informações externas ao grupo. As relações intergrupos e verticalizadas, 

constituídas de capital social do tipo ligação (linking) estabelecidas por laços fracos, no caso, 

com enfermeiros, médicos, odontólogos, apresentam os maiores graus de centralidade, favorece 

o Agente Comunitário de Saúde com a abertura de novos canais de informação. 
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O Agente Comunitário de Saúde por ter baixa conexões com outros integrantes da 

Estratégia Saúde da Família, beneficia-se com o relacionamento com o enfermeiro, 

proporcionando maior fluidez vertical, assim como maior diversificação e disseminação de 

conhecimento e informações. Sua centralidade, influencia atores que não tem muitas conexões 

com outros atores. O Agente por morar na comunidade, tem uma rede de relacionamento maior 

que qualquer outro profissional da Estratégia Saúde da Família, esses profissionais são atores 

com baixa conectividade na comunidade, fazendo com que o Agente Comunitário de Saúde 

passe a exercer maior poder de influência no fluxo de informações.  

O relacionamento e a interatividade entre os integrantes da Estratégia de Saúde devem 

ser estabelecidos entre todos os integrantes da equipe, e não ficar na maioria dos casos 

consolidado entre os Agentes Comunitários e os Enfermeiros, como o estudo demonstrou. Essa 

é uma condição que pode colocar em xeque a existência da Estratégia Saúde da Família, pela 

falta de simbiose entre o Agente Comunitário de Saúde, como ator responsável pelas conexões 

com a comunidade e os outros integrantes da equipe, sejam por laços fracos horizontais com 

Técnicos de Enfermagem ou verticais.com Médicos, Enfermeiros e Odontólogos. Fatores 

limitantes ao capital social do Agente Comunitário de Saúde, tornando os custos e o acesso as 

informações elevados.  

Há fatores estruturais e gerenciais, como distância, falta de recursos, baixa 

resolutividade que influenciam no desempenho desse profissional. Dessa forma a pesquisa 

concluiu que o capital social é um dos elementos que contribui para a produtividade do Agente 

Comunitário de Saúde, por meio de suas relações, poder de influência, atuação como ator ponte, 

confiança entre os profissionais da Estratégia Saúde da Família e interação e cooperação com 

o enfermeiro. Influenciando no desempenho das atividades dos Agentes Comunitários de 

Saúde, por meio de medidas de centralidade, intermediação e proximidade, que são 

representadas pela presença dos agentes comunitários nas indicações de redes de trabalho e 

confiança.  

No entanto, não é suficiente o número de relações diretas com os Agentes Comunitários 

de Saúde, mas sim a quantidade das conexões possíveis a partir dessas relações. A influência 

do capital social no desempenho de suas atividades também é vista pela percepção do Agente 

Comunitários de Saúde no desenvolvimento de suas atividades, mediante cooperação, a 

disposição em ajudar e participar na melhoria da comunidade.  

O estudo apresentou como limitações a falta de padronização nos dados públicos dos 

relatórios de produtividade do Agentes Comunitários de Saúde, um dos municípios não possuía 
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os dados na base do eSUS, sendo necessário tanto a padronização dos dados com base nos outros 

municípios pesquisados, quanto digitá-los individualmente. O acesso aos agentes que trabalham 

em distantes áreas rurais foi outra limitação, pois esses tiveram dificuldades em se deslocar para 

os locais de reuniões para preenchimento dos questionários, havendo a necessidade do 

deslocamento do pesquisador as unidades em que trabalham esses agentes para aplicar os 

questionários. 

Como sugestões para estudos futuros, verificar a influência e a produtividade dos 

profissionais de saúde, nos níveis de atenção primária, secundária e/ou terciaria à saúde no 

Brasil, Estados e/ou Municípios, com base em uma análise multinível de redes sociais.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO  

 

 

Bloco I - Perfil do ACS 

1. Nome:: 

2. e-mail: 3. Fone/Celular: 

4. Sexo:  ( ) Masc. ( ) Fem. 6. Estado Civil: ( ) Solteiro (  ) Casado      (  ) Viúvo         (  ) Divorciado      (   ) Outros 

5. Idade: 7. Escolaridade:(  ) Fund. Incompleto  (  ) Fund. Completo (   ) Médio Incompleto (  ) 

Médio completo    (  ) Superior Incompleto  (   ) Superior completo       (   ) Pós-

Graduação. 

Bloco II – Atuação e Percepções do Trabalho e da Comunidade 

8. Na sua família existe outra pessoa que trabalha na área de saúde neste município?(   ) Sim   ( ) Não  

Se sim, em que? 

9. Há quanto tempo trabalha como ACS? 10. Há quanto tempo mora na comunidade? 

11. Que motivo levou você a ingressar na atividade de ACS? 

12. Que atividade você exercia antes de ser um ACS? 

13. Como ingressou na função de ACS? 

14. Você participou de alguma capacitação de prevenção à saúde, nos dois últimos anos?   ( ) Não (   ) Sim. 14.1. Quantas? 

15. Qual sua área de trabalho? (  ) Rural ( ) Urbana 

16. Quantas famílias você atende atualmente? 

16.1 Semanalmente:    

17. Em qual Posto de Saúde você trabalha? 

18. Indique um fator positivo e um negativo de ser ACS? 

 

Fator positivo: 

 

 

Fator negativo: 

19. Qual a maior dificuldade para dar informações de saúde na comunidade? 

20. Como você avalia suas ações como ACS nesta comunidade? 

Marque  um X para atribuir uma nota (Sendo: 1 –  Ruim; 5 – Ótima) 1 2 3 4 5 

20.1 Motivo da nota: 

22. Indique os dois maiores problemas dos moradores, quando precisam ir às unidades de saúde do município?  

Problema 1: 

 

 

 

Problema 2: 

O objetivo deste questionário é identificar a rede social dos Agentes Comunitários de Saúde, seu perfil, percepção do 

ambiente, área de trabalho e forma de atuação. Sendo parte integrante da pesquisa realizada pelo Doutorando Cleberson 

Williams dos Santos, orientado pelo Dr. Álvaro Escrivão Junior, do programa de Doutorado em Administração de 

Empresas, na linha de pesquisa Gestão e Saúde da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Solicitamos sua colaboração para que 

a pesquisa tenha êxito. Assumimos que as informações aqui registradas serão mantidas em sigilo e analisadas de forma 

conjunta, sem identificação dos entrevistados. Desde já agradecemos a colaboração. 
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23. Como ACS você já desenvolveu (desenvolve) atividade (s) fora de sua função? 

       ( ) Sim               Qual função:                                          Quanto tempo:                                            (  ) Não 

24. Em sua avaliação sua atuação como ACS ajudou a ampliar a sua visão sobre outros problemas da comunidade (ex.: 

saneamento básico, violência familiar, educação escolar, hábitos alimentares, violência urbana...)? 

Marque um X para atribuir uma Nota (Sendo: 1 – Pouco; 5 – Muito): 1   2   3  4 5 

24.1 Motivo da nota: 

 

  

25. Em sua avaliação suas opiniões sobre saúde influenciam pessoas 

da comunidade? Marque um X para atribuir uma nota (Sendo: 1 –  Pouco; 

5 – Muito)  1   2   3  4 5 

25.1 Motivo da nota: 

26. Você costuma conversar sobre suas atividades de ACS com a diretora da Atenção Básica de saúde  

Sim (   )   marque com um X para atribuir uma nota (Sendo: 1 – Pouco; 5 – Muito) 1   2   3  4 5 

Não ( ) 

 Bloco III – Comunicação e Auxílios no Trabalho e na Comunidade 

27. Em sua avaliação sua atuação como ACS ajudou você a conhecer mais pessoas no seu ambiente de  trabalho? 

Marque  um X para atribuir uma nota (Sendo: 1 –  Pouco; 5 – Muito) 1   2   3  4 5 

27.1 Motivo da nota: 

28. Indique dois fatores positivos de conhecer essas pessoas: 

 

28.1 

 

 

 

28.2 

29. Cite uma pessoa DE SEU TRABALHO como ACS (sendo ACS ou outro(s) profissional (is) da saúde): Médicos, Enfermeiros, 

Odontólogos, Técnicos de enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Saúde bucal, Nutricionistas, Psicólogos, Assistentes 

Sociais com quem você busca auxílio quando precisa: 

298.1. Resolver problemas Pessoais: Nome:                                                                                   Função: 

29.2. Resolver problemas do trabalho: Nome:                                                                                   Função: 

29.3. Resolver problemas da Comunidade: Nome:                                                                                   Função: 
 

30. Participa de associação(ões), Clube(s), igreja(s) voluntariado(s), etc. na comunidade em que reside?  

Sim (  ) Qual(is) ___________________     ?Há quanto tempo:                                                                                                                                                                                    

Não (  ) 
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Bloco IV – Redes de Confiança 

31. Indique, no Quadro abaixo, o nome e Função de até 04 pessoas de seu trabalho (ACS ou outro profissional da saúde): ): Médicos, 

Enfermeiros, Odontólogos, Técnicos de enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Saúde bucal, Nutricionistas, Psicólogos, 

Assistentes Sociais em quem tem mais confiança. Indique a frequência e intensidade com que se relaciona com as pessoas indicadas e o 

tipo de vínculo que mantém com essas pessoas (marque com um X nos números correspondentes aos da legenda abaixo deste quadro). 

Nome (ou apelido) das pessoas por tipo (confiança) Função Regularidade Intensidade Idade 

C
O

N
F

IA
N

Ç
A

 

   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  

 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 

  

 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Legenda Regularidade 

 

1 = Uma a duas vezes ao 

mês 

2 = Uma a duas vezes na 

semana 
3 = Uma vez ao dia 4 = Várias vezes ao dia 

Legenda Intensidade 

 
1 = menos de 15 minutos 

2 = entre 15 e 30 minutos 

aproximadamente 

3 = mais de 30 e menos de 

1 hora 
4 = Mais de 1 hora 

 

 

Comunidade/Bairro: 

Município UF: 

 

Observação: caso queira fazer outras considerações adicionais sobre seu trabalho de ACS, e/ou acrescentar 

quaisquer informações sobre uma determinada questão. Coloque o número da questão e acrescente seu (s) 

comentário (s). 
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ANEXO 2 – MODELO DO RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO ACS 
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ANEXA 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

1. Qual a profissão do entrevistado? 

2. Há quanto tempo trabalha no cargo? 

3. Quantas vezes se reúne com os Agentes Comunitários de Saúde? (Mês, bimestre, trimestre, 

quadrimestre, semestre, anualmente) 

4. Em que os Agentes Comunitários de Saúde contribuem para a melhoria da Estratégia Saúde 

da Família? 

5. Quais as limitações que os Agentes Comunitários de Saúde apresentam no desenvolvimento 

das atividades da Estratégia Saúde da Família? 

6. O fato do Agente Comunitário de Saúde trabalhar na comunidade favorece o trabalho da 

Estratégia Saúde da Família? 

7. Se os Agente Comunitários de Saúde não fizessem parte da Estratégia Saúde da Família 

dificultaria o acesso da comunidade aos serviços de saúde? 

8. Os Agentes Comunitários de Saúde têm bom relacionamento com os integrantes da 

Estratégia Saúde da Família? 

9. Há limitações estruturais para realização efetiva das atividades do Agente Comunitário de 

Saúde? 

10. Há reclamações dos Agentes Comunitários de Saúde sobre sofrer ameaças na 

comunidade quanto a realização de seu trabalho? 

11. Outro integrante da Estratégia Saúde da Família poderia realizar as funções do Agente 

Comunitário de Saúde? Por exemplo, o técnico de enfermagem? 

12. Os integrantes da Estratégia Saúde da Família compreendem e reconhecem o serviço do 

Agente Comunitário de Saúde e a importância para a prevenção de doenças e promoção da 

saúde? 

13. O Agente Comunitário de Saúde possibilita a quebra do paradigma do modelo de atenção 

centrado nos aspectos biológicos e na doença? 

14. Como os outros integrantes da Estratégia Saúde da Família compartilham conhecimentos 

com os Agentes Comunitários de Saúde? 

15. Como se dá a inserção do Agente Comunitário de Saúde na Estratégia Saúde da Família do 

município? 

16. Como ocorre a construção das relações interpessoais dos integrantes da Estratégia Saúde da 

Família com o Agente Comunitário de Saúde? 

17. Quais são as dificuldades relatadas pelos Agentes Comunitários de Saúde quanto ao 

trabalho em equipe? (O que os Agentes Comunitários de Saúde comentam sobre o trabalho 

em equipe?   

17.1. Cooperação (articulação dos membros da equipe (saber e fazer) para realizar as 

atividades desenvolvidas pelo grupo. 

17.2. Falta de comunicação 

17.3. Fragilidades e facilidades do trabalho em equipe. 

18. Como se dá a mediação (quem faz a medição) quando há desentendimento na Estratégia 

Saúde da Família em relação aos Agentes Comunitários de Saúde? 
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ANEXA 4 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  
 

A 

Prezado (a) Senhor(a), 

 

Apresentamos o aluno__________________________________ do doutorado 

em Administração de Empresas na Linha de Pesquisa Socioambiental e Saúde da FGV-

EAESP- Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas, que está realizando a pesquisa “REDES E CAPITAL SOCIAL DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS”. 

O objetivo do estudo é ANALISAR A INFLUÊNCIA DO CAPITAL SOCIAL DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DESEMPENHO DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Solicitamos autorização para que realize a coleta de dados através de 

questionários, entrevistas e banco de dados eSUS. 

Informamos que o caráter ético pesquisa assegura a preservação da identidade dos 

participantes. 

Uma das metas para realização deste estudo é o comprometimento do pesquisador 

(a) em possibilitar, aos participantes um retorno dos resultados obtidos. 

Solicitamos ainda a permissão para divulgação desses resultados e suas respectivas 

conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de 

consentimento livre que será assinado pelo participante. Esclarecemos que tal 

autorização é uma pré-condição. 

Agradecemos vossa compreensão e colaboração, colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente 

 

 

Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

Av. 9 de Julho, 2029 - 01313-902 - São Paulo 

- SP – Brasil 

(11) 3799-7717 – www.fgv.br/eaesp 


