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RESUMO
O presente estudo trata de uma abordagem conceitual  do processo de empoderamento tomando-o como elemento
relevante à compreensão do processo de enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) diante das
consequências e  mudanças advindas da doença sobre a  vida dos doentes crônicos,  com enfoque na promoção e
prevenção de saúde.  As DCNT são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer  da vida,  são de longa
duração  e constituem uma das  principais  causas de morte  nos  países  desenvolvidos,  e  também no  Brasil,  sendo
responsáveis por aproximadamente 72,6% das mortes. O empoderamento possibilita aos indivíduos um aprendizado que
os tornem capazes de viver a vida em suas distintas etapas e de lidar com as limitações impostas pela doença. Ao longo
do trabalho será avaliado, através de um questionário elaborado pelos pesquisadores e validado por professores da
Unicesumar,  o  nível  de  conhecimento  dos  estudantes  dos  cursos  de  Educação  Física,  Enfermagem,  Fisioterapia,
Nutrição e Psicologia da Unicesumar incluindo questões sobre o empoderamento, prevenção e promoção de saúde. O
questionário será aplicado em sala de aula durante um tempo pré-determinado cedido pelos coordenadores dos cursos
citados  acima,  após  a  aplicação  dos  questionários  serão  analisados os  dados e  apresentadas às  estatísticas  dos
mesmos. Espera-se com este estudo conhecer e dimensionar o conhecimento sobre o empoderamento, de forma a
sensibilizar  os  acadêmicos  entrevistados  sobre  a  real  situação  da  pessoa  que  possui  uma  DCNT,  munindo-o  de
melhores condições de ajudá-la da melhor forma possível, com informações corretas e da maneira correta.

PALAVRAS-CHAVE: doenças crônicas não transmissíveis; empoderamento; estratégia de educação em saúde.

1 INTRODUÇÃO

O  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  surge  como  consequência  da  grande  briga  pela
democratização da saúde no brasil, buscando a extensão da organização popular, a mundialização
do acesso e o reconhecimento da saúde como direito universal do ser humano. O início do SUS
coloca esperança  para  apoiar  ações que possam encaminhar  as  questões  sociais,  prevendo a
atuação  popular  na  gestão  pública,  seja  ou  não  por  meio  oficial  prevalecendo  a  escolha  da
população.  (Martins et  al.,  2011)  desta maneira um modelo de atenção referiu-se para o Brasil
fortalecer novas práticas de saúde sanitária que integrasse os princípios e diretrizes do SUS em
1988. No ano de 2008 as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) das quais fazem parte as
doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer, e doenças desse grupo aparecem como relevante
causa de mortalidade no Brasil. apontando, então, para a necessidade de um auxílio continuo por
parte dos serviços de saúde. As DCNT possuindo perfil de doença de longa duração necessitam de
mais  atenção  e  estratégicas  terapêuticas  apropriadas.  Os  usuários  requerem acompanhamento
adequado e direito de acesso seguro aos atendimentos e que,  também possibilitem práticas de
educação em saúde gerando independência aos mesmos. Nesta nova perspectiva é essencial uma
ação entre  o  usuário  e  o  profissional  de  saúde com a finalidade de assegurar  uma orientação
individual  e coletiva do processo saúde doença. Deseja-se dessa forma confiar ao usuário uma
autossuficiência  e  um empoderamento  da  sua  condição  de  saúde.  (Damaceno  et  al.,  2015)  o
Programa  Saúde  da  Família  (PSF)  é  aceito  como  uma  das  fundamentais  ferramentas  de
reorganização  do SUS,  reorientado o  modelo  de  saúde no  brasil,  movendo–se  com uma nova
fórmula que respeita as ações da promoção de saúde, prevenção das doenças e atenção curativa.
os trabalhos elaborados pelas equipes do PSF indicam uma melhor compreensão e discussão com
a  comunidade,  levando  a  constatação  de  habilidades  criativas,  que  podem  ser  vistas
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constantemente,  por  meio de processos e projetos distintos que estimulam democraticamente a
atuação geral, dirigindo-se ao pensamento de empoderamento que estabelece o suporte principal da
promoção da saúde (Martins et al.,2009). O empoderamento foi uma expressão ricamente definida
pelo educador Paulo Freire (1992). Embora a palavra já existisse na língua inglesa, empowerment,
significando “dar poder” a alguém para realizar uma tarefa sem precisar de permissão de outras
pessoas. O conceito Paulo Freire segue uma lógica diferente onde, o educador, a pessoa, o grupo
ou a instituição empoderada é aquela que realiza por si mesma as mudanças e ações que a levam a
evoluir  e  a  se  fortalecer.  A  consciência  empoderadora  aparece como uma ação proposital  que
concede  ao  indivíduo  a  obter  sabedoria  de  si  próprio  e  do  que  o  rodeia  podendo  efetuar
transformações nesse meio e em suas atitudes. Ademais habilita o doente crônico a esclarecer as
suas pessoais dificuldades e deficiências, a entender como deve solucionar essas dificuldades com
os seus próprios meios ou com a contribuição de outros, desenvolvendo práticas mais adequadas
para promover uma vida saudável e tranquila. a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que
as DCNT são responsáveis por 58,5% das mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga global
de doenças. Tudo isso resulta em pacientes despreparados para realizar o empoderamento de suas
vidas por não serem bem informados, visto que o empoderamento é um meio educativo que objetiva
auxiliar os pacientes a ampliarem suas habilidades, atitudes e o autoconhecimento para adotar de
forma efetiva as responsabilidades com as providências em relação à sua saúde, uma vez que
pacientes mais empoderados participam de forma mais eficaz, junto aos profissionais de saúde,
tomando atitudes que levam a benefícios para sua saúde (Taddeo et al., 2012). Este estudo tem
como  objetivo  avaliar  o  nível  de  conhecimento  dos  futuros  profissionais  de  saúde  sobre  o
empoderamento,  sendo  estes  alunos  de  graduação  dos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem,
Fisioterapia,  Psicologia,  e  Educação  Física  da  Unicesumar.  Após  verificação  do  nível  de
conhecimento pretende-se conscientizar os futuros profissionais da aérea da saúde a respeito do
empoderamento no tratamento dos pacientes com DCNT, visando a promoção de saúde e bem-
estar físico, psíquico e social dos mesmos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho realizará uma pesquisa de campo quantitativa em que serão avaliados
alunos dos últimos anos dos cursos de Educação Física,  Enfermagem, Fisioterapia,  Nutrição e
Psicologia através de um questionário estruturado. O instrumento a ser utilizado como método de
avaliação foi elaborado pelos pesquisadores e submetido à avaliação de cinco professores do curso
de Fisioterapia da Unicesumar com o objetivo de validá-lo,  acatando por sua vez as sugestões
realizadas pelos mesmos. Os alunos, dos vários cursos, serão abordados em sala de aula, após
autorização do respectivo coordenador de curso, com o intuito de mensurar o nível de conhecimento
sobre o empoderamento na área da saúde. Os indivíduos participantes só serão submetidos ao
questionário após a aprovação do Comitê Ético de Pesquisa – CEP do Unicesumar. Os alunos que
se recusarem a responder ao questionário,  após a explanação do tema e objetivos do trabalho,
serão respeitados. Após a realização de todos os questionários os mesmos serão lidos e os dados
compilados para efeito de análise estatística dos mesmos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se com este estudo conhecer e dimensionar o conhecimento sobre o empoderamento,
de forma a sensibilizar os acadêmicos entrevistados sobre a real situação da pessoa que possui
uma  DCNT,  munindo-o  de  melhores  condições  de  ajudá-la  da  melhor  forma  possível,  com
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informações corretas e da maneira correta. Além disso, busca-se também conscientizar sobre o
processo saúde/adoecimento/cuidado e  suas repercussões  junto  às  pessoas com enfermidades
crônicas fazendo com que conheçam a estratégia do empoderamento o que pode resultar em uma
mudança de atitudes tornando-a  uma pessoa mais  feliz  e  com melhor  qualidade de vida.  Vale
lembrar  que diferentes  estratégias  de enfrentamento  podem ser  grandes desafios,  mas,  podem
resultar também, em uma prática de saúde na forma de construção coletiva.
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