Ética e Bioética
Sabias que a nossa Instituição está
especialmente comprometida com a
Ética, abordando adequadamente os
conflitos que surgem tanto na assistência
como na gestão?
Descobre como se desenvolve esta área
na Província de Portugal.
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Alda Ramos
O meu nome é Alda Ramos, sou enfermeira supervisora e membro da Comissão de Ética de
Saúde da Casa de Saúde da Idanha, das Irmãs
Hospitaleiras, em Belas (Portugal).
Desde a Província de Portugal e liderados pela
Irmã Paula Carneiro, segunda Conselheira Provincial e responsável pela área assistencial da
Província, temos realizado uma aposta clara para
fomentar e potenciar a ética e bioética em todos
os processos assistenciais. O nosso principal
objetivo é contribuir para o desenvolvimento de
uma consciência bioética entre os nossos
profissionais, promovendo assim uma atenção
ética em todos os cuidados que oferecemos a
pessoas com doença mental e/ou diversidade
funcional, entre outras patologias, centro da
missão hospitaleira.
Atualmente, na Província de Portugal, temos em
mãos três grandes iniciativas nesta área:
Elaboração de uma série de “fichas de trabalho” com reflexões sobre bioética, sempre
relacionadas com temas da atualidade. Esta ação
tem uma edição trimestral e é distribuída por
todas as Irmãs e colaboradores da Província.
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Dinamismo e fortalecimento da criação de
“Comissões de Ética de Saúde”. Atualmente estas
comissões existem em todos os nossos centros,
com a função de prestar apoio e assessoria, a
este nível, nas diferentes unidades e dispositivos
assistenciais.
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Organização de um Encontro Anual com os
membros das “Comissões de Ética de Saúde”
para incutir formação especializada com
profissionais externos à nossa Instituição, e a
partilha de experiências e conhecimentos.
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Paralelamente a estas ações, cada centro tem
total liberdade para criar os seus próprios projetos, como por exemplo fóruns de debate sobre o
tema, entre outros.
É importante destacar uma iniciativa concreta,
organizada anualmente na Casa da Saúde da
Idanha, que é a realização de um Seminário sobre
Ética que tem como finalidade contribuir para a
reflexão desta temática. A sua VI edição teve
lugar em dezembro de 2017, com o tema “A
interrogação Bioética em Cuidados Paliativos”,
em resposta à crescente preocupação da comunidade médica portuguesa, com as mudanças
propostas no Plano Estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos para o biénio
2017-2018.
Neste encontro participaram 130 profissionais de
saúde, destacando-se um número significativo de
pessoas externas à Obra Hospitaleira. O êxito
deste evento mostrou-nos o grande interesse
do setor em conhecer os princípios éticos e
bioéticos; feito que nos motiva a continuar a
aposta no nosso trabalho de reflexão e
diálogo sobre esta área de intervenção.

“A Hospitalidade é ela própria uma
experiência ética fundamental e
englobante da nossa missão que reforça a
dimensão de toda a ação com a pessoa
acolhida. Exigimos de nós mesmos uma
atuação ética em todos os campos e em
todas as decisões”
(Carta de Identidade, 38)

