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A presente cartilha faz parte de um Plano de 
Trabalho de Extensão elaborado pelas autoras com 
o objetivo de compilar o conteúdo das leituras sobre 

cuidado centrado na pessoa e as reflexões que 
foram disparadas nas oficinas realizadas durante o 
ano de 2018 com a equipe assistencial do Serviço- 

Escola de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. O Projeto de Extensão foi 
desenvolvido e orientado pela Profa. Dra. Tatiana 
Slonczewski (tatiana.slon@puc-campinas.edu.br)
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A clínica médica do início do 
século XX era guiada 

prioritariamente por uma prática 
objetivo-materialista e centrada 

no orgânico. Em várias 
oportunidades, reduzia 

o enfoque das necessidades 
clínicas das pessoas aos limites 
do próprio corpo, restringindo-se 

ao diagnóstico e prescrição.  
Por reconhecer estas 

dificuldades em lidar com 
fenômenos subjetivos do 

indivíduo, o cuidado centrado na 
pessoa surgiu como prática que 
propõe um diagnóstico além do 

âmbito biomédico e de um 
tratamento 

objetivo, ampliando a 
compreensão médica para além 

da doença.
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Numa atenção centrada na pessoa, busca-se a 
integração de ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde, bem como reabilitação, 

respeitando e contemplando as articulações 
interprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais na 

rede de atenção à saúde. 
Além disso, considera a subjetividade do sujeito e 

contribui para sua autonomia, vinculando-se à 
perspectiva ampliada de saúde

O cuidado é centrado na pessoa ao devolver 
o ser à pessoa, buscando alcançar o espaço 
da existência pela identificação das 
necessidades de saúde e proposição de um 
plano de cuidado ampliado e integral.

mudando de perspectiva



No âmbito da promoção de atenção psicológica, Carl 
Rogers foi o primeiro a utilizar a expressão "centrado 

na pessoa" e, embora seu conceito apresentasse 
significado diferente do conceito médico da época, 
havia um elemento comum às duas abordagens: a 

empatia e a disposição do profissional para suspender 
seu julgamento e considerar a perspectiva do usuário 

do serviço.
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o Serviço-Escola 

de Psicologia

O Serviço-Escola de 
Psicologia da PUC- 

Campinas, localizado no 
Distrito 

Noroeste. É conveniado ao  
Sistema Único de Saúde 

(SUS). Caracteriza-se 
como um serviço de 

atenção secundária e 
dispõe de portas abertas à 

população. 



Ao refletir sobre os caminhos para a 
interdisciplinaridade na rede de atenção à saúde no 

espaço das oficinas de extensão realizadas em 2018, 
as descrições feitas apresentavam metáforas ou 

imagens mentais, que descreviam esta rede como 
repleta de “caminhos esburacados”, o que justificaria a 

dificuldade de seu adequado desempenho.



 As dificuldades dessa interdisciplinaridade 
parecem, por vezes, reverberar 

nos demasiados encaminhamentos que 
chegam ao Serviço-Escola de 

Psicologia, dentre os quais, muitas demandas 
não correspondem ao acolhimento 

psicológico que é disponibilizado. Isso nos 
leva a seguinte questão: como tem sido 

considerado o papel que este Serviço exerce 
no município?



É certo que o Serviço-Escola de Psicologia é 
referência dentro dessa rede pelo trabalho de 

qualidade que oferece, mas, assim como 
dispõe de atributos para a 

interdisciplinaridade, precisa compreender seu  
alcance, definir as fronteiras. Para tanto, 

conclui-se que é preciso reconhecer os limites 
internos, promover organização dos 

protagonistas (equipe assistencial, docentes e 
discentes), para trabalhar no sentido da clínica 
ampliada e através de ações interdisciplinares, 

como é proposto.



Acima de tudo, deve- 
se manter: a pessoa 
em primeiro lugar. 
Para um cuidado 

centrado na pessoa, a 
união de forças na 

rede de cuidado em 
saúde torna-se 

essencial.
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Para a composição da 
cartilha, também foram 

consideradas as reflexões, 
falas e contribuições da 

equipe durante a realização 
do projeto de extensão.




