
Prefácio à terceira edição

Os princípios subjacentes ao método clínico centrado no paciente permanecem os 
mesmos, mas seus componentes mudaram: existem agora quatro componentes em 
vez de seis. Considerou-se que um dos componentes anteriores, “Sendo Realista”, 
não faz parte do cuidado clínico e, por isso, seu material sobre tempo e trabalho em 
equipe foi deslocado para outras partes do livro. “Prevenção e Promoção da Saúde”, 
o segundo dos componentes anteriores a ser modificado, está incorporado a cada 
interação entre pessoa atendida e clínico e passou, então, a fazer parte dos demais 
componentes. Foi atingida clareza conceitual sobre onde Promoção da Saúde se 
encaixa no cuidado centrado na pessoa e onde se encaixa Prevenção (ver Capítulo 
1). Os capítulos referentes a ensino e aprendizagem constituem um compêndio 
atualizado da literatura e dos métodos relevantes em educação. Os capítulos sobre 
pesquisa esclarecem conceitos centrados na pessoa por meio de histórias de expe-
riências vividas e também trazem mensagens claras, positivas e estimulantes acerca 
do impacto importante do cuidado clínico centrado na pessoa.

Este livro está dividido em cinco partes. A Parte 1 contém uma introdução 
ao método clínico centrado na pessoa, incluindo sua evolução e sua relação com 
outros modelos de cuidado. Além disso, são elucidadas falsas concepções comuns 
relativas ao significado da centralização na pessoa. O segundo capítulo dessa parte 
apresenta uma perspectiva histórica escrita por Ian R. McWhinney.

A Parte 2 descreve os quatro componentes interativos do método clínico cen-
trado na pessoa. Os Capítulos 3 a 7 elaboram em detalhes os componentes 1 a 
4, respectivamente. O leitor clínico irá notar os casos que ilustram cada um dos 
quatro componentes da abordagem centrada na pessoa que estão incorporados nos 
Capítulos 3 a 7. Aqueles mais interessados na aplicação da centralização na pessoa 
na prática cotidiana poderão fazer a leitura dos casos em primeiro lugar. Confor-
me sabiamente observado por McWhinney (2001, p.88): “Um caso real dá vida às 
coisas de uma forma que dados acumulados não conseguem fazer”. Tomados em 
conjunto, os casos representam uma série típica de pessoas atendidas que fazem 
parte da prática de um médico atarefado. Todos os casos estão baseados em encon-
tros clínicos reais; entretanto, os nomes, as datas e os lugares foram alterados para 
garantir a confidencialidade dos participantes.

A Parte 3, sobre ensino e aprendizagem, contém cinco capítulos. O Capítu-
lo 8 examina a experiência da educação médica. Um paralelo entre o método da 
educação médica centrada no aluno e a prática centrada na pessoa é descrito no 
Capítulo 9. A prática, a aprendizagem e o ensino da medicina centrados na pes-
soa apresentam muitos desafios pessoais, profissionais e sistêmicos, como ilustra 
o Capítulo 10. O Capítulo 11 contém detalhes sobre estratégias de ensino e dicas 
práticas para o ensino do método clínico centrado na pessoa. Uma ferramenta de 
ensino particular, a apresentação de casos centrada na pessoa, é descrita no Capítulo 
12. A Parte 4 do livro aborda dois conceitos-chave do cuidado médico nos quais é 
praticada a clínica centrada na pessoa. No Capítulo 13, é explorado o contexto do 
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trabalho em equipe. No Capítulo 14, é abordada a preocupação com as restrições 
de custo no cuidado médico, fornecendo a informação de que o cuidado centra-
do na pessoa economiza dinheiro. A Parte 5, sobre pesquisa, combina revisões da 
literatura relevante com descrições de medidas importantes. As metodologias qua-
litativa e quantitativa são representadas. O Capítulo 15 apresenta uma descrição 
dos achados qualitativos que esclarecem o método clínico centrado na pessoa. O 
Capítulo 16 apresenta uma revisão de estudos quantitativos – em particular, várias 
revisões sistemáticas surpreendentes. No Capítulo 17, apresentamos medidas das 
percepções que as pessoas têm do cuidado centrado na pessoa e seu uso em pesquisa 
e educação. O Capítulo 18 descreve uma medida que desenvolvemos, a qual avalia 
especificamente encontros baseados no método clínico centrado na pessoa.

 No capítulo final, resumimos as mensagens principais deste livro e lançamos 
um olhar para o futuro dos desafios e gratificações na prática, no ensino e na pes-
quisa do método clínico centrado na pessoa.
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