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INTELIGÊNCIA COLETIVA NA SAÚDE PÚBLICA:
Como avaliar o incremento do capital social

 através da ação dos serviços de saúde?



  

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA

•Visa estabelecer uma relação de adesão racional
 dos indivíduos a um conjunto de procedimentos 
 ou práticas com comprovada evidência científica

•A preferência racional de um indivíduo sofre 
 flexões no tempo

- Rede pessoal e social que o envolve

•Não implica adoção imediata
- Está sujeita ao complexo processo de difusão de inovações,
   comportamentos, procedimentos, idéias…



  

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA

Necessitam difusão de práticas, comportamentos ou  
idéias os problemas de saúde relacionados com, p.ex:

Jovens (drogas, aids, tabaco…)
Alcoolismo e codependência
Acidentes com crianças
Doenças crônicas
Queda de idosos
Planejamento familiar



  

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA

   O modelo de limiares de comportamento 
coletivo postula que um indivíduo se engaja 
num comportamento baseado na proporção 
de pessoas do sistema social já engajadas 
nesse comportamento 

Mark Granovetter



  

Limiares na Difusão de Inovações
Thresholds in the Diffusion of Innovations

Innovations
Behaviour

Ideas

Innovative



  

Limiares de decisão

Manifestações
Greve
Migração
Educação
Situações sociais
Etc.

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA



  

Limiares de decisão

Uso da tetraciclina
Programa familiar na Coréia

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA



  

OS CAMINHOS DA EVIDÊNCIA
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Capital Social

Visa estabelecer uma relação de adesão 
emocional dos indivíduos a um conjunto 
de procedimentos ou práticas

Redes pessoal e social

Acolhimento (embracement)



  

Capital Social

 Fatores de alteração do limiar de difusão 
de comportamentos que implicam o 
“cuidado de si”

Rede de conversações = 
Comunicação + afeto

Idéias + tonalidade afetiva



  

CASE

 CSE Butantã



  

Projeto Acolhimento e Redes de Conversações – 
Inteligência Coletiva na Saúde Pública



  

http://www.pucsp.br/linc/wakka/wakka.php?wakka=CseButanta

