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BONS SAMARITANOS
O SUS E OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM FORAM TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

DE 2012 DA CNBB; ENTENDA OS PRINCIPAIS VALORES DA CAMPANHA ECUMÊNICA

campanha da fraternidade 2012

A 
Campanha da Fraternidade, realizada 
anualmente pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) durante 
a Quaresma, abordou este ano o SUS e 
deu especial destaque aos profissionais 

da área de saúde. De acordo com o texto da Campanha, 
eles têm uma missão e a qualidade de seu exercício pro-
fissional depende de compromisso e abnegação.

“Os princípios do SUS são belíssimos e contem-
plam os ideais cristãos, mas questões como emprego, 
cultura, educação e segurança, que influenciam direta-
mente no adoecimento das pessoas, também devem ser 
consideradas”, afirma a irmã Maria Ramos, responsável 
técnica de enfermagem do Hospital Itaim Paulista, ope-
rado pela irmandade Santa Marcelina. “Também preci-
samos refletir o acolhimento que proporcionamos aos 
nossos doentes e familiares, porque vemos no sistema 
de saúde a falta de valores cristãos, como a caridade, a 
paciência, a prudência e o respeito. Devemos resgatar 
esses valores em nossa profissão, porque ser profissio-
nal da enfermagem vai além de ser um profissional”.

Essa necessidade de reflexão e o resgate de valo-
res humanitários foram enfatizados pela Campanha de 
2012 na figura do bom samaritano. “Acreditamos que os 
profissionais da enfermagem se encontram com Deus 
todos os dias, porque quando cuidamos do outro, esta-
mos cuidando do próprio Deus existente em cada co-
ração e mente humana. São pessoas cuidando de outras 
pessoas”, afirma irmã Maria.

Doença
A Campanha também quis enfatizar o autocuidado. 

A doença é considerada um forte convite à reconcilia-
ção e à harmonização. “Por muito tempo, a espirituali-
dade não foi tratada como um aspecto na recuperação 
da pessoa doente”, afirma irmã Maria Ramos. “Porém 
acreditamos que a espiritualidade ajude a pessoa na 
compreensão e na aceitação da doença como um pro-
cesso natural da vida. Vemos ainda que para as pessoas 
a doença é o momento da aproximação com Deus e a 
reconciliação com outras pessoas, principalmente com 
os familiares. Desse modo, nós no hospital sentimos 
que é importante transmitir aos nossos colaboradores a 
necessidade de escutar os pacientes e os familiares para 
que possam respeitar os seus valores”. 

Um dos objetivos da Campanha era chamar a aten-
ção para o sofrimento de quem espera pela cura e para as 
deficiências do SUS.

“A abnegação dos profissionais é evidente nas ins-
tituições de saúde, principalmente naquelas em que não 
existe uma estrutura mínima de trabalho e recursos ine-
ficientes. Acreditamos que os profissionais deveriam ter 
melhores condições de trabalho para desenvolver uma 
assistência com qualidade, livre de riscos e danos aos do-
entes e a si próprios. Devemos refletir que todos tenham 
acesso à saúde, respeitando os princípios da universalida-
de, integralidade e equidade, e também fomentando a par-
ticipação social nas decisões sobre as políticas públicas de 
saúde, algo que falta para o profissional de enfermagem”. 
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Campanha da Fraternidade
As campanhas da fraternidade começa-

ram em 1962 pela iniciativa de três padres 
que buscavam recursos financeiros para 
uma ação social. Atualmente, a CNBB de-
senvolve projetos sociais na área de saúde 
através da Pastoral da Saúde. De acordo 
com irmã Maria, “a Pastoral da Saúde é 
organizada dentro das instituições, das pa-
róquias e das comunidades para acolher as 
pessoas que queiram desenvolver trabalhos 
voluntários, destacando a importância para 
os serviços dentro das instituições de saúde, 
também, para os serviços nas comunidades, 
como a visitação dos doentes em suas casas. 
O trabalho do voluntariado é importante 
para a sociedade e para os cristãos é uma das 
facetas de Cristo, é uma doação do nosso 
tempo à construção do Reino de Deus.”

• O profissional de pé, o enfermo sentado, olhos nos olhos, 
lembra a acolhida e o compromisso do profissional de saú-
de, gera  relação de confiança.

• A alegria do encontro  recorda aos profissionais da saúde 
que foram escolhidos para atualizar em a atitude do Bom 
Samaritano em relação aos enfermos.

• A mão do profissional da saúde segurando as mãos do do-
ente afasta cultura da morte e viabiliza a acolhida entre ir-
mãos (o próximo).

“Este verbo expressa o conjun-
to da intervenção do samaritano. 
Cuidar passa a  ser uma missão, 
pois os passos dados pelas ações 
no decorrer da intervenção gera 
compromisso”
(Campanha da Fraternidade) 

Fonte:  CNBB


