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QUEM SOMOS
Congregação
Irmãs Hospitaleiras é uma Instituição assistencial católica, sem fins lucrativos, que
trabalha há mais de 135 anos no acolhimento, assistência e cuidado de pessoas com
doença mental, deficit intelectual e outras doenças, dando preferência aos mais
necessitados.
Desde a sua fundação teve como missão evangelizar o mundo da saúde, através da
promoção de obras de assistência clínica, sociais e educativas. Concedendo a máxima
prioridade ao seu compromisso com a sociedade, em que a pessoa doente ou
necessitada constitui o centro da sua atenção, seguindo os fundamentos da “gestão de
excelência” e os princípios e valores que a justificam e definem.
Uma História Centenária
A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus foi fundada em
Ciempozuelos, Madrid (Espanha) em 31 de Maio de 1881, por São Bento Menni,
Sacerdote da Ordem de São João de Deus, em conjunto com Maria Josefa Recio e Maria
Angustias Giménez, eleitos por Deus para dar resposta à situação de abandono clínico e
exclusão social das doentes mentais da época, combinando dois critérios fundamentais:
caridade e ciência.
São Bento Menni nasceu em Milão (Itália), em 11 de Março de 1841 e morreu em Dinán
(França), em 24 de Abril de 1914. Caracterizou-se por uma fé profunda em Cristo
misericordioso e curador e uma visão comprometida com a realidade do seu tempo.
Foi pioneiro, no atendimento psiquiátrico de finais do século XIX.
As fundadoras oferecem-nos o rosto feminino da Hospitalidade: “mulheres
comprometidas a partir da fé na libertação misericordiosa das mulheres”.

PRESENÇA NO MUNDO INTEIRO
Comunidade Hospitaleira
O fundamento do projeto hospitaleiro são as pessoas: a do destinatário dos nossos
serviços, aquelas que lhe prestam serviço e todas as que de uma forma ou outra
participam na missão. Todos juntos constituímos a Comunidade Hospitalária integral,
partilhando um mesmo projeto na identidade de uma mesma cultura e os mesmos
valores.
Atualmente, as Irmãs Hospitalárias gerem mais de 119 centros repartidos por África,
Ásia, América Latina e Europa, projetando um caminho de solidariedade permanente
com as pessoas atendidas no mundo inteiro. Está presente em 25 países cerca de 2
milhões de beneficiários no último ano. Este trabalho realiza-se graças à entrega humana
e profissional de cerca de 1.000 irmãs, mais de 10.500 trabalhadores e numerosos
voluntários.

O QUE FAZEMOS
Missão
A missão hospitaleira está em continuidade com as suas origens e dá resposta aos
desafios atuais, através das diferentes obras que a Congregação possui nos diversos
continentes. A sua finalidade é servir a pessoa que sofre e a sociedade, oferecendo, de
diversas formas, a boa nova da saúde.
A Instituição define e integra os elementos dinâmicos e estruturais mais relevantes, para
configurar um modelo que dê resposta aos atuais desafios de prevenção, tratamento e
reabilitação, partindo da inspiração do carisma fundacional.
A atenção à pessoa na sua integridade, a sua reinserção na sociedade e a defesa da sua
própria dignidade, considerada na sua unicidade e globalidade, constituem premissas
irrenunciáveis e são a base do modelo hospitaleiro.
A missão desenvolve-se através de equipamentos, recursos e dispositivos, necessários e
adequados a cada circunstância de tempo e lugar.
A prestação de uma assistência que dê cumprimento aos mais elevados padrões de
qualidade envolve, entre outras exigências, uma abordagem interdisciplinar. Deste
modo, profissionais de diversas especialidades contribuem com o seu conhecimento
para um trabalho conjunto.



Linhas de Atuação
-

Tratamento Psiquiátrico e Saúde Mental
São prestados cuidados integrais às pessoas com perturbações mentais, que
compreendem a prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social, tendo
como objetivo poderem recuperar o seu projeto de vida com dignidade e manter
uma adequada qualidade de vida.

-

Psicogeriatria
É um serviço sócio-sanitário que uida de forma completa pessoas idosas com
patologias múltiplas, deterioração funcional, cognitiva e/ou alterações
comportamentais, em regime residencial, centro de dia e domiciliário.

-

Deficit intelectual
Procurando oferecer um atendimento humano, educativo, reabilitador e
personalizado, as Irmãs Hospitaleiras promovem centros e serviços adequados às
necessidades e expectativas dos utilizadores e suas famílias.
Na nossa Instituição trabalhamos com e para as pessoas com deficit intelectual,
tornando-as, na medida do possível, protagonistas e agentes do seu próprio
desenvolvimento e crescimento social e pessoal. As Irmãs Hospitaleiras
promovem centros e serviços adequados às necessidades e expectativas dos
utilizadores e suas famílias.

-

Lesão cerebral
A abordagem da lesão cerebral superveniente realiza-se através de unidades
pluridisciplinares destinadas à neuro-reabilitação, através da neuropsicologia,
logopedia, terapia ocupacional e fisioterapia, além dos respetivos tratamentos
médicos. Pretende-se estabelecer a aprendizagem de uma “nova forma de viver”,
tanto na sua dimensão física como psíquica, social e familiar.

-

Cuidados paliativos
É um serviço para utentes em fase avançada/terminal da doença, que necessitam
de cuidados especializados baseados no controlo dos sintomas físicos, no apoio
psicológico, social e espiritual necessário para minimizar o seu sofrimento e o da
sua família.

-

Medicina geral
Os hospitais gerais são centros destinados ao diagnóstico e tratamento de
doenças, através de uma ampla oferta de especialidades médico-cirúrgicas e
outras unidades de tratamento.

Para promover a missão nos países mais pobres, as Irmãs Hospitaleiras contam com
o serviço de Cooperação para o Desenvolvimento, que favorece a solidariedade e
a transformação social, assim como a procura de recursos humanos e a captação de
de meios económicos.


Linhas Transversais

O modelo hospitalário exige também a promoção da docência, investigação e inovação,
impulsionando a pastoral da saúde, o voluntariado e a ética. (já referido) VALORES
HOSPITALEIROS
VALORES HOSPITALEIROS

Os valores hospitaleiros são elementos chave da identidade Institucional. Integram-se
nos processos formativos e assistenciais e constituem uma referência irrenunciável para
orientar as decisões dos responsáveis. Por tudo isso, convertem-se em espaço comum,
lugar de encontro e compromisso para todos.
Os valores hospitaleiros sintetizam-se num único: HOSPITALIDADE. A hospitalidade é
um valor humano essencial nos âmbitos social, assistencial e clínico. Consiste em oferecer
espaço e tempo, atenção e cuidado, humanidade e recursos aos destinatários da nossa
missão. Desenvolvemos este valor de síntese em oito valores:
1. SENSIBILIDADE PELOS EXCLUÍDOS
2. ASSISTÊNCIA AOS DOENTES E NECESSITADOS
3. ACOLHIMENTO LIBERTADOR
4. SAÚDE INTEGRAL
5. QUALIDADE PROFISSIONAL
6. HUMANIDADE NO ATENDIMENTO
7. ÉTICA EM TODA A ACTUAÇÃO
8. CONSCIÊNCIA HISTÓRICA

LIGAÇÕES COM INTERESSE
Irmãs Hospitaleiras: www.hospitalarias.org
Província Canónica de Espanha: www.hospitalarias.es
Província Canónica de Portugal: www.irmashospitaleiras.pt
Província Canónica de Itália: www.ospedaliere.it
Província Canónica de Inglaterra: www.sistershospitallers.org
Província Canónica de França: www.hospitalieres.org
Província Canónica de América Latina: www.hospitalariasamerica.org

Para mais informações:
Comunicação Irmãs Hospitaleiras. Marisol Rodríguez de Diego
+34 638 679 561 / comunicacion@hospitalarias.org

