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Introdução  

A humanização hospitalar realiza-se no “encontro” pessoal do médico 

com o doente. Este encontro passará pela restituição da “dignidade” do 

doente, incutida pela restauração da “dignidade do acto médico”, numa 

luta contínua e persistente contra a sua despersonalização, respeitando, no 

doente, a globalidade da sua natureza física, espiritual, psico-afectiva e 

social. 

O aperfeiçoamento dos meios de diagnóstico, impostos pela sua neces-

sidade, não podem ser o paliativo perante o ser pessoal e profissional, que 

é o médico, na procura de uma visão enquadrada e multifacetada do 

doente. Mas, sem que se possa dispensar de se colocar nesta atitude de 

“terapia” (serviço), de ser o primeiro agente da humanização, porque é 

Homem e porque é médico. Há uma “equipa de saúde”, cujo concurso dos 

vários e diferenciados elementos se concretiza numa eficiente acção cura-

tiva e num mais rápido reencontro da harmonia do doente. [Almeida, 

1987: 95-96]. 
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Esta equipa fortalece-se, se, tal como se refere na – Gaudium et Spes : 

• aceitar a unidade no seu necessário; 

• respeitar a liberdade no opinável; 

• exercer a “caridade” em todas as situações. 

Tal como se professou na – Gaudium et Spes –, a humanização, sendo ca-

racterizada pelo diálogo, distinga pelo desejo apenas do amor per se e à 

verdade, guiando-se pela necessária prudęncia, sem nada, nem ninguém 

excluir [AA. VV. – Concélio Ecuménico Vaticano II, 1966: 92, 674]. 

O profissional de saúde, na humanização, deverá ter atitudes de serviço 

humilde, de compreensão e acolhimento, testemunhando uma vida de 

simpatia universal, quebrando, sempre que possível, a impessoalidade do 

acolher. 

Este será pela pena do Professor Walter Osswald, como bom médico, na 

perspectiva do público, aquele que atende com afabilidade, dispensa con-

selhos, examina com profundidade, diagnostica com infalibilidade, receita 

com proficięncia, vive em permanente disponibilidade, mantém relações 

quase afectuosas com os familiares e anui aos pedidos (dar alta, ir a casa ao 

fim de semana, mudança de salas e de visitas). 

O mau médico é altivo, apressado na entrevista médica, vago no di-

agnóstico, não autoriza visitas, não dá alta, não dialoga com o doente ou 

com os familiares, não explica, é ignorante inseguro. Os doentes vęem-no, 

mas ele não vę os doentes [Osswald, 1987: 91]. Um representa-se no Bom 

Samaritano e o outro no Mau Samaritano. 

A pós-modernidade parece que gerou, em nós, como “era do vazio”, pela 

fragmentação axiológica, um “altruismo indolor” e indiferente. Teriamos, 

assim, um individualismo caritativo, difícil de sustentar, que se move no 

“egoísmo”. 

Parece mistér ir mais além da súbita exaltação da ajuda formal e inquir-

ir, a partir de uma suspeita que já faz parte da tradição moderna, que está 

por trás de tudo isto. Se os valores dominantes da nossa cultura são indi-

vidualistas – mau samaritano –, porque é que as pessoas dedicam tanto 

tempo e energia aos outros? Serão necessários os sentimentos fortes, como 
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a compaixão, solidariedade e responsabilidade para ajudar o próximo? 

Será possível altruismo em tempo de cepticismo? [Béjar, 2001: 23-24]. 

Tudo quanto o Hospital revela com bonum est faciendum ou se refere ao 

– malum vitandum, o que faz ou o que omite, a abundância do seu equi-

pamento ou a penúria dos seus meios, as suas opções ou indecisões, 

afectando-nos concretamente a todos. Ora o bom, ora o mau, a opção ou a 

sua ausęncia, os actos e as omissões, tudo se apresenta como expressão da 

Ética, ao relacionar costumes com leis e tem por guia tudo quanto é con-

veniente para o homem, na sua dignidade, ou para a sua realização como 

ser humano, porque é ser naturalmente para o bem, como começa Aristó-

teles a sua Ética a Nicomaco, sendo repetido por S. Tomás de Aquino [Bé-

jar, 2001: 88]. Segundo o professor W. Osswald, o Hospital, nomeadamente 

o Hospital Geral ou Académico, apresenta-se ao doente como estranho 

num impenetrável mundo, eriçado de técnicas, povoado de seres apressa-

dos e distantes, cruzado de corredores labirínticos, regulado por códigos 

desconhecidos. Deveremos dar uma dimensão humana ao encontro do 

doente com o Hospital, não só garantindo-lhe o conforto, orientação e in-

formação a que tem direito, mas também uma personalização na prestação 

de cuidados de saúde. 

Tudo isto é um mandamento irrecusável para o médico, não apenas na 

enfermaria como na consulta mas, sobremaneira, na Urgęncia, tantas vezes 

degenerada em posto de prestação de cuidados primários ou degradada na 

confusão, em que ninguém se entende, ninguém manda, ninguém é re-

sponsável e onde se não observam regras mínimas, respeitadoras da dign-

idade dos que para lá são atirados pela doença ou pelo acidente. 

A humanização passa por “dar prioridade ao outro” pelo agir respon-

savelmente, no hospital. A humanização é uma questão eminentemente 

ética e axiológica dado que postula, como seu princípio e fim, uma antropo-

logia aretológica, que informa todos os cuidados de saúde. Apresenta-se, 

pois, como a “prioridade das prioridades” em saúde. Per naturam suam, a 

humanização é um “serviço” ao doente. Toda ela terá de ser uma “terapia” 
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(serviço) para reabilitar o doente. Tal como o doente, “leit-motiv” da hu-

manização, o médico é causa eficiente, sendo a material e formal na pessoa 

do paciente. 

A humanização será sempre a “vida do serviço” e o “serviço da vida”. 

Descreve-se fenomenologicamente como antropologia da “terapia” e uma 

“terapia” da descrição da antropologia clínica (médica). 

Será comum, segundo W. Osswald, aos modos de apreciar o “serviço 

hospitalar”, pela perspectiva ética, condensar em dois parâmetros: com-

petęncia profissional e qualidade humana. É ético tudo o que se faça para 

melhorar, constantemente aprefeiçoar e criticamente examinar os graus de 

qualidade. 

Assim, tudo quanto se opere na humanização dos hospitais será, per es-

sentiam, eticamente correcto. Sem ignora os direitos dos profissionais de 

saúde, serão os direitos dos doentes que a priori deveremos considerar na 

perspectiva do Hospital [Osswald, 1987: 91]. 
Da mesma forma, segundo W. Osswald, serão os seguintes “vectores mo-

rais” relativamente à humanização de serviços: 

 relação com o doente, a atitude de respeito, de espírito de ajuda, 

de interesse, de serviço competente e personalizado, sendo de novo defini-

da e sublinhada em códigos deontológicos (desde Hammurabi e Hipócrates 

até às Declarações de Genebra e Helsinquia) no esforço continuado por se 

manterem necessariamente lembrados; 

 relação entre colegas, e restantes pessoas da instituição, a 

agregação harmoniosa de competęncias de outros especialistas caracteriza 

o trabalho de equipa, desenvolvido em hospitais, a que se opõe ainda uma 

atitude individualista do médico, qual chefe carismático ou ditador; 

 relação com a instituição, aos mais variados níveis (serviço, en-

tidade, direcção geral, ministérios), onde tentações várias o poderão 

afastar da visão estritamente ética [Osswald, 1987: 91]. 

A própria ideia de humanização de serviços reclama claramente uma 

“caręncia”. Se é necessário “humanizar” é o sinal que há qualquer coisa que 

necessita de intervenção. Se a etimologia significa “tornar humano”, será 
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necessário atender objectivamente à realidade, que é “desumana”. O es-

tado humanitário de muitos dos nossos hospitais é absolutamente “defi-

citário”. 

Surge frequentemente uma tecnologia profundamente sofisticada, que 

parece substituir, de algum modo, a sua “corporeidade” como objecto ma-

terial de atenção diagnóstica. 

Porém exigęncias objectivas de uma colectividade, que é limitadora da 

liberdade pessoal, comporta pedir, relativamente às exigęncias de todos, 

sendo inadequados para uma “relação empática”. Uma relação empática é 

absolutamente “terna”, como bem “descreveu” E. Stein. A ternura é uma 

“Gabe”, não sendo uma experięncia momentânea, mas recompensa de um 

itinerário “para cima”, para a plenitude. Como impulso “para cima”, é uma 

“abertura” incessante ao outro. Tende sempre para a frente pela verdade 

(gaudium ex caritate). Tal como referia E. Stein, a ternura será aquela ofer-

ta que vem da “sabedoria do coração”. Tender para este horizonte será 

possui-la e a sua nostalgia já é ”ternura”. A empatia lança-nos na ternura, 

que é um estado imóvel e sempre igual. 
O inevitável confronto surge com realidades características diversas, 

variadas experięncias existenciais, diversas exigęncias, que nem sempre se 

chegam a confrontar reciprocamente. Variados problemas de humanização 

se colocam, como poderemos analisar, nos seus aspectos e implicações 

ético-axiológicas. 

Burocracia 

Este fenómeno apresenta-se como uma consequęncia e não como um 

antecedente. Os actos médicos facilmente se tornam rotineiros, de tal for-

ma que os profissionais podem ser “rotulados” dentro dos serviços. Tudo 

isto se agrava pelo facto de a organização hospitalar e os termos estipula-

dos responderem mais aos interesses dos médicos do que aos dos doentes. 

Para o hospital parece necessário marcar as “normas” rigidamente, bem 

como procedimentos, os quais devem ser cumpridos pelos que trabalham 
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nestes centros e criar muitos papéis, entre os quais as características dos 

doentes se diluem e ficam obscurecidas. A multiplicidade de informação 

perde-se dentro do organigrama e amontoa-se por “inércia” [Gafo Fernan-

dez, 1994: 32-33]. 

Outra expressão da “burocracia hospitalar tem a ver com um grande 

número de profissionais que tęm de contactar diariamente com o doente. 

Logo, a consequęncia, difícil de evitar, é que não só “passem por ele”, como 

fez o Sacerdote e o Levita da parábola do Bom Samaritano, que passaram 

ao lado, não prestando os devidos cuidados. Nenhum dos médicos, que 

formam este – batalhão sanitário –, se sente implicado se chamado a 

procurar uma relação pessoal com o paciente. Esta fica marcada pela 

ineficácia, pelo anonimato e pela falta de “alma do sistema”. A burocracia 

conduz à ausęncia de relação e de diálogo médico/doente, reduzindo esta a 

uma “formalidade” [Gafo Fernandez, 1994: 33]. 

A atitude do Sacerdote e do Levita do Templo de Jerusalém são bem o 

exemplo da frieza e dureza, tornando-os funcionários do oculto. Da mesma 

maneira a burocracia subleva-nos ao sentido do funcionalismo público de 

um hospital. A inércia e ineficácia dos serviços são orientados pela buroc-

racia, onde residem corpos sanitários sem espírito e sem vida. Como refere 

Daniel Serrão, a burocracia é essencial à organização material das socie-

dades humanas, sendo tanto mais necessária e eficaz, quanto menos livre 

seja a mesma sociedade. À letra, a burocracia é o poder da mesa coberta de 

burel e não do homem, que está por detrás dela. Assim, burocratizar o acto 

médico é transformar numa “caixa” o atendimento, será retirar à pessoa, 

que se sente doente, o seu direito de decidir sobre a forma como quer ser 

ouvida, examinada e tratada. 

A burocracia distancia os doentes do corpo clínico, ficando um “corpo 

informe e desfigurado”. A burocracia é per naturam suam desumana. 

Refere-se às coisas e não às pessoas. Sempre, em sentido figurado, a buroc-

racia labora com símbolos e não com as realidades. Os doentes são cifras e 

tratados como objectos, sem nome e por um número. 
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Relativamente aos doentes, sendo considerados como menores de 

idade, e, em relação aos médicos, vendo-os como “ávidos comerciantes” de 

lucro fácil, são entregues a si próprios e sem a tutela do Estado. 

O sentido humanizador, e em oposição à burocracia dos serviços hospi-

talares, para não permitir a redução do médico a mero funcionário público 

de um organismo do Estado, passa pela clara e inequívoca demonstração, 

no trabalho diário, de que o atendimento correcto ao doente, com todos os 

nossos conhecimentos, com os nossos meios e com o nosso tempo e, sobre-

tudo, com todo o nosso afecto (como se exemplifica pela narrativa do com-

portamento exemplar). Esta deverá ser a primeira e última das nossas 

ocupações e preocupações [Gafo Fernandez, 1994: 87]. 

A burocratização traz consigo a despersonalização. O homo dolens trans-

forma-se em “cobaia” e o hospital vai numa “linha de montagem”. A de-

sumanização, pela burocracia, com o tempo, traduz-se em incómodos para 

o doente e pode ser causa de outras doenças desde as psicossomáticas até 

às nosocomiais [Marchesi et alli, 1987: 47]. 

Os próprios serviços de saúde (nacionais) estão, em grande parte, sob 

acusação: o doente é oprimido ou “esmagado”. 

Especialização 

O final da parábola dá uma resposta muito humana. Também, no amor 

ao próximo, há uma certa “divisão do serviço” [Knauer, 1987: 201]. Sem 

dúvida que a “especialização” é uma força humanizadora, por parte de 

médicos e de enfermeiros, contribuindo para uma melhor “qualidade de 

vida” e de atendimento ao doente, o que poderá significar uma “sanidade 

de vida”. A humanização, em saúde, oscila entre a “quality of life and sanity 

of life” e poderá ir desta àquela e “vice-versa”. 

Porém, algumas consequęncias desumanizadoras de especialistas, origi-

nando que os doentes sejam forçados a escolher unicamente entre aqueles, 

o que obriga, naturalmente, que a hierarquia entre os profissionais se ori-

ente pela sua capacidade técnicas, mais do que pelas suas capacidades 
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humanas. O médico deixou de ser considerado como ele mesmo, como uma 

personalidade com seu crédito científico-técnico adequado (definido na 

sua competęncia); para passar, porém, a ver-se considerado na reputação 

de uma equipa, de uma empresa ou de um sistema de saúde. 

Hoje-em-dia, o doente corre para um hospital ou a este ou àquele 

serviço atraído pelo prestígio de um médico, na sua especialidade, ou pela 

tecnologia avançada. Sabe que existe tomografia, ressonância magnética 

nuclear ou o PEI ou, então, a cirurgia não evasiva, indo consumir essa 

tecnologia de ponta. 

Os doentes, muitas vezes, devido ao desconhecimento, sendo um factor 

de desumanização, consideram um meio complementar de diagnóstico 

como uma terapęutica, fazendo pressão sobre o médico, desnecessari-

amente, para que assim proceda. As especializações e sub-especializações 

são fundamentais para humanizar, mas muitas vezes esquecem o aspecto 

“holístico” do doente, particularizando sintomas e sinais clínicos. O ex-

agerado consumo de tecnologia da saúde tem graves implicações na saúde 

e na doença [Gafo Fernandez, 1994: 34]. 

Paradoxalmente, perante a multiforme variedade de “especialidades”, os 

profissionais que possuem mais contacto com o paciente, como auxiliares 

de limpeza, paramédicos, com um status mais baixo e mesmo de carácter 

cultural, com menor formação em “recursos humanos”, desenvolvem vali-

osas capacidades no relacionamento com os doentes. 

Segundo a humanização, a especialização tem a ver com a competęncia 

científica e nada com as ideologia As distintas ideologias desumanizadoras 

permeabilizam o sistema de saúde e frequentemente são interiorizadas 

pelos pacientes, que podem incluir as “crenças” seguintes: o acompanha-

mento sanitário será mais um privilégio do que um direito; algumas doen-

ças são repreensivas; o estado terminal considera-se uma posição de 

“paria”; os médicos são omnipotentes; a capacidade dos profissionais para 

um acolhimento (misericordioso) é inversamente proporcional à com-

petęncia tecnológica. 
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Atendimento humanizado e suas exigęncias 

Seguindo o esquema de Howard, o atendimento humanizado ao doente, 

quer na ordem teórica, quer na ordem prática, bem como nas entrevistas 

com os próprios doentes, em qualquer das muitas formas em que se 

desdobre, desde o ambulatório simpático até à aterradora sala de 

operações, exige do médico muito mais do que conhecimentos científicos; 

exige “cultura”; exige um conhecimento profundo do fenómeno humano in 

genere, e do mesmo fenómeno em grupo, a que pertencemos, do seu mi-

crocosmos cultural e social, porque é aí que vamos aprender e com-

preender, em todas as dimensões, o fenómeno do adoecer humano. 

O atendimento médico, fundamento essencial de toda a actividade clí-

nica, é, ao mesmo tempo, um “acto cultural” e um “exercício científico” 

(diagnóstico e terapęutica). 

O acto científico, para o qual o médico se tem de preparar numa atitude 

de aprendizagem permanente, revela o atendimento da pessoa doente 

como “acto cultural”. Se a cultura se define como aquilo que o homem 

acrescenta ao homem, a educação é a cunhagem efectiva do humano, ou 

seja, segundo F. Savater, o homem só chega a ser homem através da 

“aprendizagem”. 

O acto médico, bem expresso na parábola do Bom Samaritano, é aquele 

de que tudo depende e do qual tudo regressa, permanece sem alteração: 

dois homens que se defrontam em momento singularmente rico de re-

sponsabilidade ética, conscięncia a conscięncia, um vocacionado para aju-

dar, (samaritano), outro carenciado de ajuda (semi-vivo). [Serrão, 1987: 

84-85]. 

Os elementos dessa exigęncia num cuidado humanizado referem-se nos 

seguintes elementos: 

 Reconhecimento da dignidade interior de todo o doente. Não ex-

istem pessoas com menos valor, porque poderia acentuar o seu sofrimen-

to; 
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 Unicidade do doente: este deve ser tratado como indivíduo concre-

to, com a sua história, atributos, necessidades e desejos; 

 doente deve ser tratado na sua globalidade, indo dos cuidados 

primários até aos diferenciados, como uma personalidade complexa e holí-

stica, que desemboca em atitudes reducionistas que restringem o paciente 

à sua dolęncia ou à sua sintomatologia. (Uma consequęncia desta aproxi-

mação global seria o profundo respeito pela privacidade do doente, que 

pode ser lesionada por um tratamento holístico. Será indiscutível que o 

conhecimento dos segredos e a intimidade do paciente é uma forma de 

poder latente, que pode ser compartilhada com outras pessoas, perante 

uma medicina socializadora, violando a interioridade do paciente). 

 Respeito pela “liberdade” é dos elementos mais importantes da 

humanização do atendimento em saúde. Salienta o reconhecimento de que 

o paciente goza de “autonomia”. 

O paciente possui um controlo significativo sobre o seu destino, dentro 

dos limites impostos pela sua situação física e cultural. A humanização pela 

liberdade depende da autonomia do sujeito. 

Segundo Kant, a autonomia da vontade é aquela propriedade graças à 

qual ela é para si mesma a sua lei, independentemente da natureza dos 

objectos do querer. O princípio da autonomia consiste em não escolher 

senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultane-

amente, no querer mesmo, como lei universal. [Kant, 1995: 85]. Segundo o 

filósofo de Koenigsberg, a dependęncia em que uma vontade não absolu-

tamente boa se acha em face do princípio da autonomia – a necessidade 

moral – é a obrigação e a necessidade objectiva de uma acção, por 

obrigação, chama-se “dever” [Kant, 1995: 83-84]. 

Se a liberdade do doente, segundo o princípio da autonomia, fosse ab-

soluta e sem restrições, desumanizaria os próprios profissionais, impondo-

se a liberdade daqueles sobre a destes. O termo da minha liberdade é o 

começo da liberdade do outro. Segundo I. Kant, a liberdade do doente, para 

remediar suas necessidades, poderia anular as opções dos outros. 
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Também é verdade que o reconhecimento da liberdade e a autonomia 

dos pacientes pode libertar os próprios profissionais, que não são os 

únicos que devem assumir as responsabilidades na atenção ao próprio 

doente. A humanização é uma libertação. 

Segundo o idealismo transcendental kantiano, a humanização será o ex-

ercício da “liberdade”, onde se revela a pessoa humana. À ideia de 

liberdade está inseparavelmente ligado o conceito de – “autonomia” –, e a 

este o princípio universal da moralidade, o qual na ideia está na base de 

todas as acções de seres racionais. 

Pela pena de I. Kant, como ser racional e, portanto, pertencente ao mun-

do inteligível, o homem não pode pensar nunca a causalidade da sua pró-

pria vontade senão sob a ideia de liberdade, pois que independęncia das 

causas determinantes do mundo sensível é liberdade. Ora, à ideia da 

liberdade está inseparavelmente ligada o conceito de “autonomia” e a este 

o princípio universal da moralidade, o qual na ideia está na base de todas 

as acções dos seres racionais [Kant, 1995: 102]. 

Segundo a antropologia de Kant, é de grande importância conhecer a 

“outra face da medicina” ou o “ponto de vista do paciente”, algo que se 

poderá fazer, metodicamente, pelas cięncias técnicas, como sejam pelas 

cięncias sociais ou pelas humanidades, cuja importância na formação do 

médico é fundamental, com vista à sua humanização, porque todo o médi-

co que só sabe Medicina, nem Medicina sabe (A. Salazar). 

A participação dos doentes é um lema humanitário, que pode ter alguns 

matizes desumanizantes. A experięncia clínica demonstra que não podem 

absorver física e mentalmente toda a informação necessária e suficiente 

para se atingirem decisões racionais sobre a patologia em causa. 

Mesmo que se informem compreensivelmente os doentes sobre as 

opções terapęuticas e prognósticos, também será verdade que a sua an-

gústia e medo pode-los-á mobilizar de tal forma que se limitem a seguir as 

recomendações dos médicos e passarem pelas fases de Kűler-Ross 

(negação → aceitação). Aqui surge a aportação da principiologia de T. L. 
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Beauchamp e J. F. Childress perante a beneficęncia, pela qual poderá surgir 

o “paternalismo”. 

O paternalismo implica, como entidade desumanizante, uma certa forma 

de interferęncia com a recusa para adaptar-se às preferęncias de outra 

pessoa em relação com o seu bem estar. Os actos paternalistas implicam, 

por um lado, força ou coerção; por outro, engano, mentira, manipulação de 

informação ou não revelação da mesma. (...) O paternalismo é a desau-

torização intencionada das preferęncias ou acções conhecidas de uma pes-

soa, sempre que estas que as desautorizam, justifica a sua acção com o 

propósito de beneficiar ou evitar o dano à pessoa cuja vontade está desau-

torizada. [Beauchamp, Childress, 1999: 259-261]. 

Assim, muitos médicos, em nome do humanismo, julgam que se deve 

transmitir a “verdade total”, em determinadas patologias, mesmo que tal 

os prive da oportunidade de planificar e de vivenciar a sua morte. 

O Igualitarismo, na relação médico-doente, constitui uma exigęncia da 

humanização, ainda que difícil ou quase impossível de realizar, dado que a 

sociologia hospitalar e o empirismo do viver confere aos clínicos um status 

socialis de superioridade. A vulnerabilidade e a dependęncia do paciente 

poderá incrementar esse poder latente dos profissionais, que parece se-

guirem o axioma de F. Bacon: “saber é poder”. Aqui parece verificar-se o 

lema do Novum Organon. 

Com efeito, os direitos e deveres dos doentes encontram-se consignados 

em Cartas e em Códigos, o prestígio económico e social de certos doente, a 

globalização planetária e outros factores poderão contribuir para originar 

atitudes de reciprocidade mútua e incrementar a possibilidade de uma 

relação humana entre todos, dentro de um Hospital, que poderão estar 

condicionadas pela “empatia e o afecto”. 

Poderemos considerar este aspecto mais controverso na humanização 

hospitalar. No aspecto psicológico, uma forte e crescente implicação dos 

profissionais poderá quebrar a energia emocional e impedir que estejam 

bem equipados para as exigęncias da sua prática. A implicação afectiva 
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pode dificultar as decisões objectivas e diminuir a autoridade necessária 

para dar seguimento às medidas diagnósticas e terapęuticas. 

A humanização, em saúde, segundo a lógica simbólica, faz-se de con-

stantes e varáveis, implicando necessariamente uma semântica e uma 

síntaxe. Na primeira, buscou-se os significados e sentidos, enquanto que, 

na segunda, pretende-se a “coordenação” de todas as variáveis que a in-

formam [Sousa Alves: 1998: 259-270]. 

Hospitalização 

Este processo de hospitalização ou internamento introduz o doente num 

mundo diverso do que foi vivido. Surge, agora, uma experięncia de finitude, 

tão próxima, mas que estava longe do horizonte existencial do “paciente”. 

Este está no particípio presente do seu “sofrimento”. Encontra-se num 

estado de indubitável necessidade e numa experięncia de estranheza. 

O ambiente hospitalar é marcado pela “estranheza”. Tudo num hospital 

é “estranho”: o espaço físico, as pessoas, os doentes e os ritmos. 

Todos os ritmos da terapia estão em função do doente, que tem um 

durar patológico. Este “está no leito” (Kliniké). 

A hospitalização é a “fractura” de um existir, primeiramente “são” e de-

pois “doente”. O hospital é fracturante entre a vida quotidiana e a vida 

alternante. Uma fractura perante os familiares, que não o poderão ver, 

quando desejam, mas perante horários estabelecidos pelos técnicos de 

saúde. A hospitalização impõe uma “fractura” no trabalho, que não poderá 

exercer e quando voltar da – klinické – à – oikía – poderá ser outro [Salvino 

Leone, 1997: 8-9]. 

A hospitalização é uma “quebra de relações”, tal como se refere na etim-

ologia de “fractura”, como particípio futuro de “frango”. 

Hospitalização domiciliária 

Um co-factor da humanização reside na “hospitalização domiciliária”, a 

qual determina uma nova forma de aproximar doentes e familiares, onde 



Humanização em Saúde: do serviço à liturgia 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

120 

surgirá uma profunda solidariedade, que é um elemento aretológico. As 

dificuldades da “proximidade”, são muitas no meio hospitalar, quer público 

e quer privado. Desde a terapęutica casuística até ao acompanhamento 

clínico diário é a dominatário sinónimo da proximidade ao próximo 

(doente). A maioria dos cuidados primários e secundários, prestados no 

domicílio, poderão ter maior eficácia neste espaço, mas poderão ter alguns 

custos acrescidos para as famílias. Talvez, um dos maiores problemas se 

encontre nos recursos económicos e financeiros. 

Para a clínica, como se assinala, em países avançados, na Europa, 

reconhece-se como uma forma premente de humanização dos cuidados, no 

sentido de tornar mais eficaz a saúde e ficar ligado à produtividade e à 

melhor qualidade de vida. 

A hospitalização domiciliária define uma nova “territorialidade” para a 

prestação de cuidados de saúde adequados e proporcionados às patologi-

as, que poderão estar condicionados. 

As expressões aretológicas são mais visíveis no domicílio, porque não 

sai do seu “habitat”. Segundo M. Heidegger, a ética é a morada da conduta 

humana. Assim, aqui se vę que a humanização é uma realidade ética e co-

mo esta é a expressão filosófica mais humanizadora, desde a norma objec-

tiva da moralidade até a múltiplas expressões aretológicas, ora a ni-

comacoqueia, ora a cristológica (moral neotestamentária). De facto, per se 

a hospitalização domiciliária “deverá” ser a melhor forma de humanização 

dos cuidados de saúde, porque consegue, na ordem da epistemologia mor-

al, estabelecer as relações e fundamentos entre a ética da norma e a ética 

da virtude. Assim, a humanização vai do deontologismo (kantiano e neo-

kantiano) até às aretologias (de Aristóteles até às mais recentes leituras de 

Rawls e Mac Ingried). 

A hospitalização domiciliária foge à burocracia e ao domínio da com-

plexidade arquitectural e das “altas” aos doentes. Há uma continuidade e 

permanęncia efectivas constantes. O doente está na sua morada e não no 

“Krankenlos”, a que nos “habituámos”. 
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A hospitalização domiciliária aufere-se num – habitus electivus – que se 

traduz como o ápice da vida moral. Parece ser a hospitalização domiciliária 

a epifania do rosto clínico (relação médico-doente). 

Conflitualidade interpessoal 

Esta constrói um processo disjuntivo. Mas, a vida hospitalar coloca-se 

entre processos conjuntivos (assimilação, cooperação, etc.) e processos 

disjuntivos (conflitos, polémicas, etc.). A humanização, no aspecto compor-

tamental, oscila entre estes dois processos. Num hospital, os processos 

conjuntivos encontram-se nas “virtudes”, enquanto que os disjuntivos são 

os “vícios” [Carapinheiro, 1993: 154-155]. 

Um obstáculo, nas relações com os doentes, e fonte de conflitualidade 

será o sindromo, que surge dentro do hospital, e nada tem a ver com a 

nosocomialidade, do “burn out”, afectando muitos técnicos de saúde, com a 

seguinte sintomatologia: desorientação, abulia, repetitividade, desmoti-

vação, insofrimento perante o doente, escassa gratificação, etc. 

Esta situação precariza a relação axiológica da “empatia”, que é uma 

condição indispensável da humanização. 

O trabalho hospitalar, tal como é construído e estruturado ainda hoje, 

apresenta algumas peculiaridades, promotoras da conflitualidade in-

terpessoal, seja em sentido horizontal, seja em sentido vertical. 

Surge uma dupla dimensão hierárquica no trabalho. A primeira é inter-

na aos diversos papéis sanitários e a segunda em relação com as várias 

categorias profissionais. Os problemas, que surgem noutras classes sociais, 

são comuns a outras actividades laborais, que aqui transformam o doente 

num “objecto” médico e alteram a racionalização do acto. 

Numa estrutura tradicional de decisão, a irrupção de uma lógica racion-

alizadora introduzida pela administração hospitalar embate sempre no 

poder de decisão do corpo clínico, especialmente nas decisões dos direc-

tores de serviço, relativas às políticas de orientação médica dos serviços. 
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A adesão dos directores de serviço aos instrumentos racionalizadores 

dependerá sempre das relações políticas privilegiadas e dos sistemas de 

alianças que mantiverem com a administração hospitalar, com as estru-

turas de coordenação das políticas hospitalares ou até com os decisores 

das indústrias do mercado médico. Assim, desenha-se a possibilidade de 

um “sistema consultivo” nas relações entre médicos e a administração, na 

medida em que se esboça a tendęncia de consulta aos médicos sobre pro-

jectos de administração, que cada vez mais saiem fora do âmbito estrita-

mente administrativo e se projectam em domínios, tanto ligados aos 

serviços médicos directos, quanto aos serviços que lhe são periféricos 

[Carapinheiro, 1993: 154-155]. Tudo isto no sentido de reduzir a conflitu-

alidade hospitalar. 

A delicadeza e responsabilidade pessoal de uma intervenção clínica, 

qualquer que ela seja, não se adapta à ideia de estar à disposição de um 

administrativo, desde o simples acesso ao arquivo clínico até à determi-

nação terapęutica ou leituras diagnósticas. Também se apresenta como 

gratificante a intervenção integrada, muito embora se apresente difícil 

condividir a responsabilidade assistencial com outros colegas, surgindo a 

conflitualidade, quando se encontram em desacordo com uma orientação 

terapęutica particular [Leone, 1997: 10-11]. 

A conflitualidade, para além da problemática individual, reguarda a in-

teira categoria profissional. “Il caso piu frequente è quello del personale 

medico com quello infermieristico. Vi è um certo senso di superiorità cul-

turale e una cativa conoscenza delle specifiche competenze che faspesso 

ritenere l’infermiere, da parte del medico, semplice esecutore mecanico 

delle sue priscriziona [Leone, 1997: 11]. 
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A presença de familiares 

É uma presença, com a qual a realidade hospitalar se tem de confrontar, 

nessa área geográfica, onde se distancia a família. Toda a atenção num 

ambiente adequado, bem como informação em tempos e espaços definidos. 

Existem locais do hospital onde as visitas devem ser restritas e outros 

onde deverão ser abertas. 

Aquilo que se tem feito em pediatria, onde crianças, no internamento, 

são acompanhadas pelos pais, podendo um deles ficar a pernoitar no hos-

pital, também se deve aplicar no domínio da geriatria. 

A presença dos familiares, no hospital, é animadora, porque imagina-se 

sempre o seu habitat e há o anseio do regresso, após a alta do doente. Esta 

presença pode implicar, em variados casos, uma “dosagem informativa” na 

relação com o segredo profissional, que de um lado permanece em direito 

essencial de todos os pacientes, do outro, recai uma compreensão madura 

e dinâmica, na qual são incluídos os familiares sempre no interesse supre-

mo do paciente. 

Em segundo lugar, ocorre que o médico afine a sua sensibilidade, con-

siderando as problemáticas familiares que, para o doente, não menos in-

dispensáveis perante aquilo que é assistencial in stricto sensu, como por 

exemplo: um matrimónio, um juramento militar de um filho ou uma con-

flitualidade entre os pais, etc. Aqui está a “cura” pela saúde na sua mais 

ampla acessão. Os médicos devem promover esta “vizinhança” ou “proxim-

idade” com os familiares do doente, até porque, no sentido da parábola do 

Bom Samaritano, constituem o “próximo mais próximo”. 

É absolutamente necessário que os familiares do doente se autodeter-

minem nesta obra educativa, que tem muito de humanizador para todas as 

partes envolvidas no processo de reabilitação do paciente [Leone, 1997: 

11-12]. 
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A dimensão logistica 

Segundo a óptica da humanização, o hospital como “domus” não pode 

não prestar particular atenção ao aspecto de “albergue” como asilo que 

constitui uma das particularidades assistenciais relativamente a outras 

formas de intervenção sanitária. Sendo verdadeiro que nenhum hospital 

seja “ideal”, não se poderá substituir ao ambiente doméstico. Vai fazendo, 

em qualquer caso, um esforço constante de “familiarização” da realidade 

hospitalar, que poderá apresentar-se o mais possível semelhante ao domi-

cílio. 

Preferencialmente, no quarto de dois ou tręs doentes deverá ser gar-

antida uma “privacidade adequada” para todos os pacientes particulares. 

Os serviços higiénicos deverão ser garantidos, antes da necessária reserva, 

em contacto com outros doentes do mesmo quarto. 

Qualquer doente deverá ter a possibilidade, do próprio leito, para co-

municar com o exterior e de usufruir de uma luz que não sirva de distúrbio 

aos demais doentes. 

Mas, não são só os espaços individuais, mas também a câmara do doente 

para necessitar de uma dimensão adequada, mas devem atender-se aos 

espaços comuns, que se devem ir criando [Plourde, 2000: 154-158]. 

Será necessário que no – microcosmos – do hospital (edifício de grandes 

dimensões, como, in genere, os hospitais civis de grandes cidades), o 

doente saiba orientar-se facilmente graças a uma sinaléctica idónea, que 

deverá quanto possível ser idęntica a nível nacional, tornando facilitada a 

sua vida [Plourde, 2000: 13-14]. 

Componentes do trabalho 

A prestação laboral encontra-se expressa na parábola do Samaritano, 

quando este prestou os cuidados primários ao “semi-vivo”, ao ter de aplic-

ar azeite e vinho e ligou-lhe as feridas (Luc. 10, 34). Para a prestação la-

boral, concorrem tręs verbos fundamentais: saber estar, saber fazer e sa-

ber ser. 
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 Saber estar: Perante o início de qualquer trabalho, ocorre conhecer – 

“Know-how” – (como se faz). Implica uma preparação através de 

noções teóricas, pelas quais aprendemos as condições indispensáveis 

para exigir as referidas prestações. 

 Ao longo da vida, os técnicos de saúde necessitarão, para o exercício 

clínico, de conhecimentos teóricos, que poderão ser um “tri-palium”, 

desde o seu sentido etimológico até ao fundamento teológico do “tra-

balho” [Borges de Meneses, 1987] 

 Saber fazer: Não se aprende só lendo pelos livros, que provęm de um 

qualificado ensinamento. A fonte do “saber fazer” é o “exercício” ou a – 

practiké –, segundo Aristóteles, que tem, em grego, a sua máxima ex-

pressão no – ποιεũω – (facere). Aqui se revela a humanização, no sen-

tido prático, pelo – homo faber – [Borges de Meneses, 1987: 24]. 

Quanto mais se exercita a vida clínica, pelos seus actos, desde a Medici-

na Interna à Cirurgia, tanto mais se “sabe fazer”. Daqui surge a capacidade 

individual, a vontade, a aplicação e a paixão pelo próprio trabalho. Mas 

tudo isto é complementar a uma dimensão de aprendizagem [Arends, 

1995: 303-305]. 

 Finalmente, surge, em Medicina, pela sua humanização um – saber ser 

–. Esta dimensão pertence constitutivamente à prestação profissional, 

a qual sem uma expressão adequada, que sem esta será incompleta e 

deficitária. O instrumento apropriado para se educar o – saber ser – é a 

formação permanente – “lifelong learning” –. Dá forma ao sujeito, con-

duzindo por princípio de fora (ex ducere) os melhores recursos e cor-

rigindo os erróneos, porque – siffalor sum, segundo S. Agostinho, para 

realizar o – bonum arduum – (S. Tomás de Aquino), sentido que tem o 

trabalho, como, que vem da sua etimologia, instrumento de castigo. 

 A humanização, em saúde, implica um saber pensar, saber fazer e um 

saber ser. Estes saberes implicam alguns “interesses” segundo M. Sche-

ler. 
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 A humanização tem, como co-factor fundamental, o ápice da vida mor-

al, que, segundo a ética teleológica, se denomina de –   ρετή-ήs – (vir-

tus). Esta poderá definir-se como a capacidade para realizar o – bonum 

–, não como acto ocasional, mas como um habitus. Trata-se de uma 

faculdade dinâmica, da qual depende a realização do bem (bonum). 

 Dinamismo de humanização poderá advir do equilibrio de uma equi-

dância ética entre um excesso e ou um defeito. Assim, se situa Aristó-

teles na sua Ética: In medio stat virtus. 

 Na humanização, surge a virtude como um fulcro entre dois braços de 

uma balança, tendentes a fazer pender o “equilíbrio ético” do sujeito 

de uma parte ou de outra. 

 Muitas são as virtudes humanizadoras, que definem a “aretologia axio-

lógica”: laboriosidade; diligęncia; fortaleza; perseverança, etc. Assim a 

humanização deixará de ser um – bonum arduum. 

Tal como, nas Sátiras (XIV, 47), Guvenal escreveu a celebre expressão: 

Maxima debetur puero reverantia, que sintetiza uma bioética em pediatria, 

poderíamos generalizar ao homem, dizendo: Maxima debetur homini reve-

rantia. Aqui, encontramos um sentido ético para a humanização, que se 

alimenta deste princípio aretológico [Leone; Logiudice, 2002]. 

Humanização em Saúde pela Liturgia 

A humanização caminha como “liturgia”, que da etimologia vem como 

uma actividade (e,rnon) assumida em interesse do povo (λ όs). Assim, a 

humanização em saúde apresenta-se como um “serviço público” (λ όs) a 

bem do paciente. O termo grego λιτuργi,  refere-se, desde os gregos, até 

aos romanos, como preparação de uma festa, segundo a mitologia. Para o 

direito, reveste-se como um serviço público. 

A liturgia é um serviço público, com significado na saúde.  

Entendem-se, sob o nome de liturgia, as formas externas do “culto” ou o 

conjunto de prevenções que as regulam. 

Neste culto, poderá acentuar-se, segundo a teologia dos mistérios de O. 

Casel, a obra salvífica na qual se faz presente [Jungmann, 1973: 325-326], a 
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operação santificante de Deus (J. Vagaggini; E. J. Lengeling). A humanização 

é uma realidade “cultual”, tal como se entende este: “Der kult besteht aus 

einer gegenűber Gott ausgefűhrten Handlung des Menschen, in der er Gott 

verehrt und fűr die er eine entsprechende Gegenleistung erwarten bzw 

erhoffen darf. Im Kult handelt also zuerst der Mensch, woraif dann die 

gőttlichen Mächte abweisend oder zustimmend reagieren” [Schűtzeichel, 

1996: 16].  

 

A humanização vive e alimenta-se de ritos (ritual), tal como se afirma no 

“colere” do doente. A medicina mágica e sacerdotal das clássicas culturas 

adensou-se em formas “rituais” (ein bestimunter Gegenstand) pelos amu-

letos e pelo “fetiche” [Schűtzeichel, 1996: 28]. Por isso, a Medicina vive da 

“liturgia” e tem um “culto” próprio, que se inscreve na humanização.  

Tal como no “Gottesdienst”, a humanização em saúde, como se revela na 

leitura do Bom Samaritano, aparece da seguinte forma dialéctica: 

A liturgia é, segundo o Concílio Vaticano II, “der Hőhepunkt” da obra da 

Igreja. É um fundamento para a característica fundamental da Liturgia 

entre o “Martyria” e a “Diakonia” repousa, no seu “caractér”, como “Feier” 

[Schűtzeichel, 1996: 29]. O Samaritano exerceu uma “liturgia” ao 

Desvalido, porque este é o testemunho (martyria) de Deus-Pai, no caminho 

da “celebração”. A humanização é um “dom litúrgico” que se desvela em 

“cultos/ritos”, ora semológicos, ora semópticos do clínico para com o 

doente. 

Glaubenzeugnis 
(Martyria) 

Desvalido no Cami-
nho 

“tese”  

Glaubensdienst 
(Diakonia) 

Bom Samaritano 

“antítese” 

Glaubenfeier 
(Liturgia) 

Semi-vivo  Samaritano 

 “síntese” 
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A liturgia seria o ressuscitar de uma criança dentro de nós, de abertura 

para a ainda ausente grandeza, certamente ainda não cumprida, na vida 

adulta. Ela seria uma forma moldada da esperança, que já, neste momento, 

desempenha a vida real como se fosse “exemplo”, sendo um ensaio para a 

vida verdadeira – a da liberdade, da proximidade de Deus e da abertura 

pura entre nós. No dizer do Cardeal J. Ratzinger, ela iria conferir à vida, 

aparentemente verdadeira, um sentido de liberdade, rompendo as 

obrigações e deixando entrar a luz do céu na terra. 

“Dann wäre Liturgie Wiedererweckung des wahren Kindseins in uns, 

der Offenheit auf das ausstehende groβe, das mit dem Erwachsenen leben 

wahr haftig noch nicht erfűllt ist; sie wäre gestaltcte Form der Hoffnung, 

die das Kűnftige, das wirkliche. Leben jetzt schon vorlebt, uns auf das 

richtige Leben-das der Freiheit, der Gottunmittelbarkeit und der reinen 

Offenheit fűreinander-einűbt. So wűrde sie auch dem scheinbar wirklichun 

Leiben des Alltags die Vorzeichen der Freiheit einprägen, die Zwänge 

aufreiβen und den Himmel in die Erde hereinscheinen lassen” [Kardinal 

Ratzinger, 2000: 12] 

Assim se passa com a humanização que tem muito de “litúrgico” desde 

ser representação de “cultos de personalidade”, (que poderá conduzir à 

desumanização) até ser um “ritual clínico”, onde se manifesta a saúde. 

A história do “bezerro de ouro” (Ex. 32, 1-10) alerta para um “culto au-

tocrático e egoísta” em que, no fundo, não aparece Deus (e desaparece o 

homo dolens), mas antes criar um pequeno mundo alternativo por conta 

própria. Aqui, então, é que a Liturgia se torna em mera “brincadeira”. Ela 

significa o abandono de Deus (e do homem) verdadeiro, disfarçado 

debaixo de um tempo sacro. Já não se faz sentir aquela experięncia de 

liberdade, que acontece em todo o lado, onde haja encontro com o Deus 

vivo, como aquele que é “desvalido no caminho” e que está na “liturgia” 

(trabalho público e privado) do doente. A humanização, em saúde, tem 

tanto de litúrgico, quanto a desumanização se aprecia, como idolatria, na 

simbólica de “Bezerro de Ouro”. 
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“Die geschichte vom goldenen Kalb ist eine Warnung vor einem 

eigenmächtigen und sebstsűchtigen Kult, in dem es letztlich nicht mehr um 

Gott, sondern darum geht, sich aus Eigenem eine kleine alternative Welt zu 

geben. 

Dann wird Liturgie allerdings wirklich zu leerer Spielerei. (…) Zu einem 

Abfall vom lebendigen Gott, der sic unter einer sakralen Decke tarnt (…) 

Jene Erfahrung der Befreiung stellt sich nicht mehr ein, die űberall da 

Ereignis wird, wo wahre Begegnung mit dem lebendigen Gott geschieht.” 

[Kardinal Ratzinger, 2000: 19]. 

O culto (desde o teológico ao clínico), compreendido como levantar os 

olhos para o que precede todo o ser e se encontra por cima de todo o ser, é, 

pela sua natureza, percepção, movimento, regresso a casa – reditus – e 

salvação (salutis ab imis instauration). 

“Kult als Aufschauen zu dem, was vor allem Sein und űber allem Sein ist, 

ist seinem Wesen nach Erkenntnis und als Erkenntnis Bewegung, Heim-

kehr, Erlősung.” [Kardinal Ratzinger, 2000: 26]. 

A humanização é um “regresso a casa”, porque salvação do doente (alta 

domiciliária). A humanização está, entre o exitus et reditus, no Samaritano 

que encontra o Deus-exitus no caminho e o reditus da estalagem. Entre um 

e outro, encontramos o “culto/ritual” que foi exercido pelo Bom Samari-

tano, paradigma de humanização, em saúde, num ser vulnerável, – 

Desvalido pelo Caminho da doença –. O sentido litúrgico da humanização 

poderá ser resumido nas palavras do Cardeal Ratzinger: “Com efeito, o 

exitus, ou seja, o livre acto da Criação de Deus visa o reditus, mas isto não 

significa retirar o ser que foi criado, mas antes aquilo que descrevemos em 

cima: é a autocontemplação da criatura, que se encontra no próprio íntimo 

dela e que responde livremente ao amor de Deus, assumindo a criação 

como um “mandamento” e “dom” do amor divino, a fim de dar origem a um 

diálogo de amor, unidade essa toda nova, que só pode ser gerada pelo 

amor. Nela, o ser do outro não será absorvido nem dissolvido, porque é 

precisamente pela “auto-entrega”, que ele se torna inteiramente nele pró-
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prio. A natureza do culto, na humanização, em saúde, permanece igual. 

Mas, agora, esta natureza integra o momento da “cura”. 

“Der exitus – oder besser: der freie Schőpfungsakt Gottes – zieht in der 

Tat auf reditus, aber damit ist nun nicht die Rűcknahme des geschaffenen 

Seins gemeint, sondern was wir oben beschrieben habendaβ das Zu-sich-

selbst-Kommen des in sich sebbst stehenden Geschőpfs in Freiheit auf 

Gottes. Leibe antworte, Schőpfung als sein Liebesgebot annehme, und daβ 

so ein Dialog der Leibe entstehe, jene ganz neue Einheit, die allein die 

Leibe schaffen kann. In ihr wird das Sein des anderen nicht absorbiert, 

nicht aufgelőst, sondern gerade im Sich-Geben wird er ganz er selber” 

[Kardinal Ratzinger, 2000: 28]. 

É o desejo do doente, como “fonte escondida” (Verbogenheitsquelle) da 

vida clínica e da vida espiritual, na sua humanização. 

A dialéctica do tempo e dos momentos reaparece na qualidade do espa-

ço, onde se desenrola a liturgia. Esta, na ordem teológica e na ordem médi-

ca, encontra-se entre a “celebrada e a vivida”. 

Na vida, as sinergias do Espírito-Santo (pessoa-dom) e da Igreja 

parecem ser mais as do “paráclito” e de cada um de nós, ainda que, profun-

damente, sejam as do Corpo de Cristo. A humanização sanitária, pela litur-

gia, possui idęntica sinergia, que vem de uma “anamnése” clínica, na 

analogia da anamnése celebrativa da liturgia cristã. As celebrações termi-

nam com uma benção e um envio: vamos e comuniquemos. [Corbon, 1993: 

151-152]. 

Conclusão 

Na ascensão para o sentido do agir livre e responsável, a parábola do 

Bom Samaritano, também, termina na “kenose”, como celebrar o Desvalido 

pela sua “misericórdia”. Vai e age de modo semelhante. Este é um man-

damento litúrgico que reflecte todo o comportamento humanizador na 

saúde. A humanização não deverá ter presente a regra, enunciada de forma 

negativa, por filósofos e escolares: não faças aos outros, o que não queres 

que te façam a ti (Mt., 7: 12) [Osswald, 2001: 42]. 
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A humanização, como liturgia viva, é uma “kenose” (Fl. 2, 7), porque é a 

maneira divina de amar pela “misericórdia” do Pai de todos, em Jesus Cris-

to como parábola do Pai: tornar-se homem até ao fim, sem se impor nem 

forçar. 

O mistério da Aliança está por baixo do sinal da “quénose”, que quanto 

mais profunda for, mais total será. A nova aliança introduz-nos para além 

da separação entre o culto e a vida moral [Osswald, 1999: 154-155]. Esse 

“para além” é a liturgia “em espírito e verdade” (Jo 4, 24). 

A nossa divinização (e humanização) será o encontro da “quénose” de 

Deus com a do homem, que traz consigo a exigęncia fundamental do Evan-

gelho: seremos um com Cristo, na medida em que nos “perdemos” por 

causa d’Ele. 

A criação é “puro dom”, mas ainda à espera do acolhimento [Laín-

Entralgo, 1969: 159-160]. Nesse princípio, o Deus-vivo experimenta a 

primeira “kenose”, o seu amor revela-se aí. Aparece o “aniquilamento”, na 

narrativa de Lucas, pelo Bom Samaritano, no “Semi-vivo”. Aqui temos um 

segundo “culto”, que se irá manifestar na Cruz, em Jerusalém. 

Na humanização da saúde há um “aniquilamento” pela doença, meta-

foricamente expressa no “Desvalido no caminho” (para a Cruz). Mas, tam-

bém, surgirá a “kenose” clínica desde a conduta técnica até à moral. Desde 

o mundo grego, representadas as relações médico-doente na Escola de Cós, 

que se desenrolavam num clima de “philantropia” ou de autęntica amiza-

de; sob influxo do cristianismo, segundo leitura de Laín-Entralgo, as 

relações do médico com o paciente serão informadas pela genuína cari-

dade [Laín-Entralgo, 1999: 153]. 

Também, na humanização, primeiro o “culto”, porque estamos diante do 

“acontecimento da palavra” (G. Ebeling), onde Deus fala (verbum incar-

natum). E o “culto” ensina o homem a escutar (médico) e a lembrar-se 

(doente) pela “anamnese”. 

São os gestos soteriológicos do Deus-vivo, “como semi-vivo” da parábola 

(pela misericórdia), que fundamentam esta memória do coração e é a eles 
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que as acções rituais se referem. Logo, o culto adquire valor de 

“testemunho” (martirium) – Glaubenzeugnis – e até mesmo de “memorial” 

absolutamente novo (anamnese). 

Um coração “que se lembra”, como faz o doente, com a ajuda do médico, 

torna-se, então, um coração que adora e que dá graças, “porque é eterno o 

seu amor”. 

Com efeito, os acontecimentos salvadores, fundamento da memória do 

coração e do “memorial” do culto, são, também, os “guias da acção” para, 

por um lado, cumprirem as promessas da Aliança veterotestamentária na 

lei e nos profetas e, por outro, serem a “anáfora” (erguer para o alto). 

Esta é o movimento central da Eucaristia (acção de graças), que une a 

“anamnése” à “epiclese”. Aqui realiza-se a poderosa sinergia de Deus e do 

homem, quer na “liturgia celebrativa”, quer na “liturgia vivida”. (Qualquer 

liturgia celebrativa é “anáfora”, dado que participa do movimento actual da 

ascensão do Senhor). 

Segundo Hipócrates, a “filantropia”, que orienta a humanização da me-

dicina clássica, pode ser moral, ao passo que a “agapé” é mística, (S. Jo: 4) – 

amor de dilecção –. A “kenose” do amor, como se salienta, na humanização 

em saúde, numa leitura teológica, é o mistério da pobreza e da doença. 

Logo, a epiclese da caridade divina, em nós, realiza-se sempre na sua “ke-

nose”, onde a compaixão será liturgia dos pobres e dos doentes. 

Glossando uma ideia de Kant, podemos dizer que a “liturgia” relaciona 

toda a Eucaristia com a Ressurreição, no caminho da Cruz, como se vę na 

parábola do Bom Samaritano. 

“Wort Kants abwandelnd, kőnnte man sagen: Liturgie bezieht alles von 

der Inkarnation auf die Auferstehung, aber auf dem Weg des Kreuzes” 

[Ratzinger – Der Geist der Liturgie, eine einfűhrung, 138]. 
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Summary 

The article is devoted to the humanization of health care as a public service. 
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