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A relação que os cidadãos enta-
bulam com os profissionais de 
saúde e com as organizações de 
saúde tem sido alvo de debate e 
de reflexão ao longo das últimas 
décadas, fruto de tendências so-
ciodemográficas próprias - e 
suas repercussões particulares 
nas dimensões políticas e eco-
nómicas - que as sociedades oci-
dentais têm assistido, de onde 
emerge dessa discussão, sem 
grande dificuldade, um concei-
to ímpar pela mudança de para-
digma que lhe subjaz; o Em-
powerment em Saúde 

O Empowerment, também re-
ferido como empoderamento, 
conhece o seu ponto de partida 
nos movimentos de ação social e 
de auto-ajuda, da década de 60 
e de 70 do século passado, onde 
as perspetivas centradas nos dé-
fices ou necessidades de saúde 
são preteridas pelos direitos e ha-
bilidades dos cidadãos e comu-
nidade onde se inserem, objeti-
vando a melhoria dos resultados 
na gestão de saúde e da doença 
das pessoas, orbitando em torno 
do desenvolvimento de habili-
dades e capacidades do cidadão, 
do seu pensamento crítico, da 
sua capacidade para a tomada de 
decisão e resolução de proble-
mas.Em súmula capacitar o ci-
dadão para deter o poder de sa-
ber para poder escolher. 

A capacitação do cidadão para 
deter o poder de saber não é alheio 
à Enfermagem, enquanto disci-
plina e profissão. Ao longo de de-
zoito anos de existência, a Ordem 
dos Enfermeiros, posicionou-se 
num quadrante muito próprio, no 
que diz respeito ao empodera-
mento do cidadão na sua relação 
com os profissionais de saúde e or-
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ganizações, a começar pelo espí-
rito ético impresso no Código 
Deontológico do Enfermeiro 
(CDE) .  

Apesar de duas alterações esta-
tutárias, o CDE manteve-se na sua 
essência, sendo, enquanto Lei, 
uma importante fonte de Direito, 
quer para os membros da OE, 
quer para os cidadãos no geral, 

perspetiva última merecedora de 
uma profunda reflexão.  

Por isso, os Enfermeiros, en-
quanto profissionais de saúde de 
proximidade e impelidos pela sua 
Deontologia, questionam-se 
amiúde sobre o empoderamen-
to do cidadão, enquanto proces-
so e resultado, pois está impresso 
na sua identidade profissional o 

desígnio fundamental manter 
uma presença efetiva com senti-
do, intencionalidade e significa-
do junto do Outro.  

Sendo um exercício que apenas 
conquista ganhos reais se acon-
tecer num plano coletivo a Or-
dem dos Enfermeiros entendeu 
que devia contribuir para refor-
çar esse esforço profissional de se 

problematizar o empoderamen-
to em saúde, tomando como pon-
to de partida a Deontologia Pro-
fissional, pois é o espaço próprio, 
pelas particularidades que en-
cerra no conjunto de direitos e de-
veres que devem ser observados 
pelos Enfermeiros na relação com 
o cidadão, visando, também, o 
empoderamento deste na sua re-
lação com a Profissão.  Então, no 
próximo dia 18 de outubro de-
correrá o I Encontro de Deonto-
logia Profissional, na cidade de 
Angra do Heroísmo, cujo tema 
principal versará sobre o “ Códi-
go Deontológico do Enfermeiro 
como meio de empoderamento 
do cidadão”, onde, mais do que 
encontrar respostas concretas 
para um fenómeno complexo e 
vasto, se pretende definir as per-
guntas necessárias para orientar 
os seus enfermeiros na sua mis-
são de contribuir para o empo-
deramento do cidadão. � 
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