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EMPOWERMENT: UMA ALTERNATIVA EM PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

 

EMPOWERMENT 
 

  Definição ampla: capacitação, mobilização de indivíduos e 

grupos e a tomada de consciência para alcançar seus objetivos 

(WHO, 1998). 

  Pacientes passarem a ter uma voz na organização, postura 

mais ativa no tratamento (ANDRADE; VAITSMAN, 2002; 

CARVALHO, 2004; PIRES, 2005; STOTZ; ARAÚJO, 2004; 

TEGLAND, 2007; WHO, 1998). 

  Adota o fenômeno do poder, para resgatar o sujeito como 

protagonista, através de estratégias de superação dos problemas 

identificados (PIRES, 2005). 

  É um dos focos da promoção de saúde, pois gera autoestima, 

autonomia, bem-estar e autoconfiança (TENGLAND, 2007).  

  
     

RESULTADOS ESPERADOS 
 

   Alguns estudos incluídos na presente revisão, avaliaram 

intervenções cujo objetivo era promover o empowerment em 

grupos diversos.   

    Intervenções desenvolvidas em comunidades foram avaliadas 

por Mello et al. (1998) e Becker et al. (2004), que concluíram que 

houve: 

  democratização do saber; 

  sugestões para ações objetivas e reais; 

  transformação das condições de vida da população; 

  elevação da autoestima; 

  fortalecimento do potencial dos moradores,   

  realização de ações concretas; 

  fortalecimento do clima de solidariedade e trabalho em rede;  

  surgimento de grupos articulados de representação e 

organização comunitária; 

  desenvolvimento de moradores mais “empoderados” para a 

conquista de melhores condições de vida; 

  influencia nos chamados determinantes da saúde e na 

capacitação da comunidade para desenvolver sua autonomia e 

ampliar suas conquistas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  O empowerment é um método utilizado para promover saúde; 

  É um processo eficaz, pois aumenta a autoestima, gera 

organização, determinação, colaboração, integração e autonomia 

no grupo em questão, permitindo controle e superação dos 

problemas identificados; 

  No Brasil, iniciativas com o objetivo de melhorar as condições 

de saúde de grupos específicos, através do desenvolvimento do 

empowerment, têm sido desenvolvidas de forma muito pontual.  

 Carência de políticas e ações em promoção de saúde e também 

de investigações científicas que apontem estratégias apropriadas 

e adequadas a cada contexto.  

  

INTRODUÇÃO 
 

      Promoção de saúde: 
 

 campo de conhecimento da saúde pública que em plena 

ebulição.  

 processo que permiti as pessoas aumentar o controle sobre os 

determinantes de saúde, que são representados por uma gama de 

fatores pessoais, sociais, econômicos e ambientais (WHO, 1998). 
 

      Aplicabilidade do empowerment em promoção de saúde:  
 

   processo através do qual as pessoas ganham maior controle 

sobre decisões e ações, que afetam a qualidade de vida. 

   método social, cultural, psicológico ou político, por onde, 

indivíduos e grupos sociais são capazes de exprimir suas 

necessidades, suas preocupações atuais e conceber estratégias 

para a participação na tomada de decisões (WHO,1998). 

     Empowerment comunitário: pessoas agindo coletivamente, com 

a meta de ganhar maior influência e controle sobre os 

determinantes da saúde em sua comunidade (WHO,1998). 
 

OBJETIVO 
 

     Abordar a aplicabilidade do empowerment em promoção de 

saúde. 
 

 

METODOLOGIA 
 

     Periódicos, textos e artigos científicos eletrônicos, 

disponibilizados na internet através de bancos de dados com 

credibilidade no meio acadêmico, serviram como fonte de busca.  
 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

PROMOÇÃO DE SAÚDE 
 

      Anos 60: debates mundiais sobre a influência de fatores 

econômicos e sociais na saúde dos indivíduos.  

     Conferências Internacionais  sobre Promoção de saúde. 

     Carta de Ottawa: ampliou o conceito de promoção de saúde e 

incorporou a importância e o impacto das dimensões 

socioeconômicas, políticas e culturais sobre as condições de vida 

(BRASIL, 2002).   

     Lei n. 8.080 de 1990 (SUS): reconheceu os múltiplos 

determinantes da saúde (BRASIL, 1990). 

     Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde: 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 

e comportamentais influenciam nos problemas de saúde da 

população e em seus fatores de risco.  

     OMS: os determinantes sociais da saúde são as condições 

sociais em que as pessoas vivem e trabalham (BUSS; FILHO, 

2007).  
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