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Enquadramento
Portugal segue a agenda europeia na mudança para uma prática de 
cuidados de saúde centrados na pessoa. Nesta mudança, o SNS 
Proximidade pode ser considerado o ponto de partida para a 
transformação de um sistema de saúde que reconhece o papel central da 
pessoa em qualquer processo de saúde/doença. Contudo, a evidência 
científica existente no contexto Português sobre esta temática é reduzida.

Objetivo
No âmbito do Projeto Estruturante “Intervenções complexas centradas na 
pessoa de apoio nas transições de saúde”, mapeamos criticamente: a) o 
conhecimento ético, b) os modelos para a prática clínica e investigação, 
c) a regulamentação e d) a abordage para implementação que 
caracterizam o discurso europeu para os cuidados centrados na pessoa.

Mensagem fundamental
A efetividade dos cuidados centrados na pessoa exige o envolvimento de todos os actores pertinentes à parceria 
terapêutica nos níveis micro, meso e macro dos serviços de saúde num processo contínuo e sistemático de 
co-produção.
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“… uma abordagem aos cuidados de saúde estabelecida através da formação e promoção de 
relações saudáveis entre todos os profissionais de saúde, utentes dos serviços e pessoas 

que lhes sejam significativas.
É sustentada por valores de respeito pela pessoa, direito individual à autodeterminação, 

respeito mútuo e compreensão. É possibilitada por culturas de empoderamento que promovem 
estratégias contínuas para o desenvolvimento da prática.”

Traduzido e adaptado de McCormack & McCance, 2017, p. 201
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