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análise fenomenolÓgica de
“pessoa” na sua dimensão 
“relaÇão”

A relação entre o profissional de saúde e o paciente deve assentar num “universo ético” assente no prin-
cípio do consentimento informado e do respeito pela intimidade e pela dignidade do paciente enquanto 
pessoa. esta relação assenta em três dimensões distintas: uma relação sócio–económica (sob o ponto de 
vista jurídico), uma relação técnico-científica e uma relação de ajuda entre o enfermeiro e o doente. É 
nesta terceira dimensão que o autor analisa fenomenologicamente o conceito de pessoa, perspectivan-
do-a como um modelo de valores e como um modelo individual de “pessoa-valor”. Ou seja, no conceito 
abrangente de pessoa, o autor analisa uma dupla perspectiva ética: a sua relação para “consigo mesmo” 
e para com os “outros”, em ordem ao seu “ser” universal.
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The relationship between a health professional and a patient should settle in a “ethical universe”, in-
formed consent and respect for the intimacy and dignity of the patient, as a human being. This rela-
tionship has 3 different dimensions: one socio-economic (legal point of view), one technical-scientific 
and a help based relationship between nurse and patient. It is in this last dimension that the author 
analyses phenomenological the concept of a person, putting in perspective as a model of values and as a 
individual model of “person-value”. Being, on the concept of embracing a person, the author analyses a 
double ethical perspective: the relationship with “himself ” and with the “others”, regarding his “being” 
universal. 
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