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Apresentação 

Desde as origens da Congregação, S. Bento Menni 

ensina-nos que a pessoa que sofre constitui o cen-

tro da missão hospitaleira e que para ela se orien-

tam todos os recursos: organizacionais, adminis-

trativos e humanos. E que o núcleo animador é “o 

amor sem limites” que acolhe a pessoa desde a 

sua originalidade e a cuida como ser único e irre-

petível.  

O cuidar no mundo da hospitalidade está para 

além da técnica. Sabe unir ciência e caridade. Sabe 

dar significado ao mais ínfimo pormenor. É sensí-

vel e fundamenta-se na atenção às dimensões bio-

lógica, psicológica, social, e espiritual através de 

ações personalizadas e interdisciplinares dirigidas 

às necessidades fundamentais da pessoa. 

A Centralidade do Cuidar na Pessoa com Doença 

Mental constitui um desafio ético em todos os 

tempos. Integra todas as dimensões da pessoa e 

exige não só uma análise constante das práticas 

subjacentes ao cuidar, mas sobretudo uma refle-

xão profunda do modo como cuidamos. Vale, não 

só o gesto mas o espírito que o anima e dignifica, 

porque na base do cuidar está a pessoa e a sua 

eminente dignidade. 

 

 

Uma pessoa vale mais 

 que o mundo inteiro! 
(S. Bento Menni) 

A CENTRALIDADE DO CUIDAR NA PESSOA COM 
DOENÇA MENTAL: UM DESAFIO ÉTICO 

 
Entre os vários conceitos da palavra Centralidade emerge um 

que explicita bem o carácter desta reflexão: “o quanto uma 

pessoa é influente dentro de uma rede social”. No contexto do 

Cuidar, a pessoa aparece como sujeito principal, aquele ou 

aquela a quem se dirige todo e qualquer ato de bem-fazer. A 

Centralidade do Cuidar na Pessoa com Doença Mental obriga-

nos a pensar desde a base conceptual do verdadeiro sentido 

do cuidar cujo horizonte é a pessoa como ser único e irrepetí-

vel, como ser holístico. Estão aqui implícitos os princípios éti-

cos, da autonomia, da justiça, da beneficência e não-

maleficência, da equidade e da responsabilidade. Cuidar a pes-

soa não é o mesmo que prestar cuidados à pessoa, é mais pro-

fundo e mais exigente. Cuidar a pessoa é olha-la na sua inte-

gralidade e vulnerabilidade e para além de si mesma. Como é 

referido nas nossas constituições: descobri e intuir as suas ne-

cessidades mesmo quando estas não são formuladas. Trata-se 

de “restaurar dos escombros em que a mesma muitas vezes se 

encontra”. Só a partir desta realidade tão profundamente hu-

mana somos capazes de prestar cuidados a alguém não só ao 

nível humano mas também espiritual. 

 

A Igreja está presente ao lado de cada pessoa que A Igreja está presente ao lado de cada pessoa que A Igreja está presente ao lado de cada pessoa que A Igreja está presente ao lado de cada pessoa que 
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um conforto, mas a luz e a esperança!um conforto, mas a luz e a esperança!um conforto, mas a luz e a esperança!um conforto, mas a luz e a esperança!    

Dignitas Personae, 2009 

INSTITUTO DE IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 



Em pleno processo de certificação da qualidade pode-

mos afirmar que a inovação das nossas obras está na 

capacidade quotidiana de alear a ciência com a com-

paixão no cuidar o outro vulnerável. A qualidade reco-

nhecida pela adequação de um Modelo Europeu como 

o Modelo Equass à prática quotidiana hospitaleira, de-

ve ser sentida e experienciada sobretudo pela pessoa 

assistida, suas famílias, pessoas significativas e outras 

partes interessadas. 

Podemos perguntar-nos, nos tempos que correm, que 

lugares ocupam as pessoas na dimensão do cuidar 

hospitaleiro?  

Será que depois de uma Acreditação da Qualidade não 

teremos que Humanizar a Qualidade? De contrário, 

podemos correr o risco de, em nome da qualidade do 

cuidar, nos esquecermos da Pessoa - principal agente 

do nosso Cuidar. O nosso primado é a humanização e 

no centro está a pessoa e as suas circunstâncias. Para 

finalizar, vale a pena recordar que caridade e ciência 

não se confundem, complementam-se. 

 

⇒ Em que medida tenho sido capaz de dar priori-
dade às necessidade fundamentais da pessoa 
como agente principal dos meus cuidados? 

⇒ Na hora de cuidar tenho em conta a centralida-
de da pessoa nas suas dimensões humanas e 
espirituais? 
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Para Welter Hesbeen, o verdadeiro sentido do cuidar, 

independentemente do contexto de vida da pessoa, 

depende da caminhada em comum entre a pessoa que 

cuida e pessoa que é efetivamente cuidada. Há uma 

complementaridade de vida e de experiências, há um 

dar e um receber mútuo, olhos nos olhos, coração a 

coração. Cuidar assim, enaltece a Dignidade Inviolável 

da Pessoa como principio e fim em si mesma. 

No âmbito da Hospitalidade o enfoque do cuidar centra

-se nos Valores Institucionais. Deles brotam a essência 

do nosso ser e agir. Como refere a Carta de Identidade 

Institucional “eles manifestam a originalidade da nossa 

ação”. O nosso Modelo Assistencial centra-se na Assis-

tência Integral à Pessoa baseando-se no respeito pela 

sua dignidade e considerada na sua unicidade e globali-

dade. Exige de nós uma abordagem interdisciplinar, em 

que os cuidados de qualidade vão além da técnica, e 

revelam sentido ético e deontológico capaz de enaltecer 

e elevar a pessoa ao mais alto patamar da sua dignida-

de. 

Para S. Bento Menni, importava a pessoa com a sua his-

tória: “A primeira e fundamental pedra do mosaico tera-

pêutico é o acolhimento hospitaleiro que reconhece a 

dignidade da pessoa do doente com as suas possibili-

dades e os seus limites, com os seus ideais e as suas 

frustrações”. Era, por isso, necessário atender ao bem 

das suas queridas doentes. A atenção integral à pessoa 

com doença mental assume um poder extraordinário na 

promoção e desenvolvimento da continuidade dos cui-

dados, obriga-nos a repensar os nossos objetivos e a 

nossas intervenções. 

Estamos na era da informática e encaixotamos tudo. Até 

os cuidados. E a maior parte do nosso tempo enquanto 

profissionais é passado à frente de um pequeno ecrã, 

onde tudo se resume a uma série de clicks… e a isto 

chamamos qualidade.  
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