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 ‘Defining Health in the Era of Value-Based 

Care: The Six Cs of Health and  Healthcare’ 

 
 

Neste artigo de revisão científica, o psiquiátrico 

norte-americano Mark Warren explora a 

necessidade de uma nova definição para Saúde e 

Cuidados de Saúde, adequada a uma nova era na 

Saúde estado-unidense, de Cuidados de Saúde 

com base no Valor, em vez do binómio preço-

volume. Warren pretende assim alterar a definição da OMS (Organização Mundial de 

Saúde), que conceptualiza a Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afeções e enfermidades – considerada pouco realística ao 

impor a ideia de ‘completo’.  

Como método, o autor recorre à revisão de artigos multidisciplinares, que permitam avaliar 

uma grande variedade de fatores associados à saúde e bem-estar. 

O psiquiatra sugere então que a Saúde seja definida como habilidade de reconhecer e 

resolver dinamicamente ou controlar significativamente dissonâncias nas componentes 

físicas, mentais, sociais e espirituais de um indivíduo através de cooperação entre as relações 

sociais e espirituais, a comunidade médica e o mundo natural de uma forma que fomente e 

promova harmonia, resiliência e alívio do sofrimento. Como expansão desta definição, o 

médico assenta em 6 componentes, The Six C’s: connection, communication, creativity, 

cooperation, cost-consciousness, and computerization. 

Concluindo, a definição proposta por Warren dá-nos uma visão mais abrangente mas 

detalhada e distribuída em componentes facilmente compreensíveis, acionáveis e 

empíricos. Só unindo e ligando os profissionais de saúde, legisladores e utentes, com base na 

cooperação, criatividade, comunicação, e partilhando a responsabilidade da Saúde de uma 
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nação, será possível que todos tenham acesso a uma Saúde de excelência sem um excesso 

de consumo de recursos e custos.  

Ver diapositivos aqui 

Miguel Fernandes Rodrigues Simões Martins, Interno do Ano Comum no Centro Hospitalar São João 
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