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A Santa Casa 
de .Misericórdia e 

seu Assistencialismo 
na Formação de Belo 
Horizonte, 1897-1930

1 

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA 

RESUMO A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte atuou desde o 
inicio da tormação da cidade, compondo com outras instituições a sis
tenciais, o que denominamos de economia da caridade. Entre 1897 e 1930, 
período de formação da nova capital de Minas, cidade planejada dentro dos 
principias modernos da engenharia e da medicina social, a Santa Casa 
foi o hospital geral que cuidava da saúde de toda a população e dos pobres 
em particular. O momento histórico requeria aos representantes da medi
cina social e sanitária uma higienização g lobal dos centros urbanos, para 
que se pudesse prevenir doenças epidêmicas e isolar os portadores de 
doenças endêmicas. Serão ana lisadas aqui as relações entre médicos, 
políticos e tilan1ropos. bem como a atuação da Santa Casa. 

ABSTRACT Belo Horizonte is a city, formed between 1897 and 1930, 
which was planned according to the mod rn engeneering and social 
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medicine principies ot this period. Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte is a public general hospital that has b n taking care ot the 
whole popu lation, main ly the poor people, sincc that time. lt has been 
working together with other social welfare ihslitutions and philanthropists 
forming a group which we ca ll "charity economy". 
This particu lar historica l moment demanded from the local authoritles a 
complete sanitation of the urban areas in arder to prevent epid mie 
deseases and also to isolate Lhe endemic desease-holders. 
This study aims at analysing how this hospital, politicans and philanthro
pists dealt with con1rolling deseases and helping the least priviledged 
citizens and the poor people. 

Aumentar o âmbito de nossa atividade, ir em socorro dos que vêm 
em busca de amparo, cooperar com o governo na obra de 
assistência aos indigentes, trabalhar pelo restabelecimento da 
saúde de nossos pa/rfcios, favorecer e facilitar a instruçào profis
sional sào deveres impostos pelo programa desta Santa Casa e 
a que nào podemos eximir. " 

Dr. Hugo Werneck, Relatório de 1923 

As Origens 

As Santas Casas têm uma antiga tradição assistencia l no Brasil 
deitando suas raízes na Colônia . Embora fossem mudando sua atuação, 
até chegar à tase da economia da caridade já no último quartel do século 
XIX, sua principal tarefa foi sempre atender à população m geral.2 

O papel dessa instituição ganhou uma importância esp cial, como 
veremos à frente, quando lhe foi atribuída pelo poder público, ainda no 
Império, a missão de orientar a população das cidades para evitar a 
propagação de epidemias e o controle das endemias. Nas décadas de 
trans ição entre o século passado e o atual, esse tipo de hospita l foi 
remodelado pelo novo saber médico oriundo da medicina social e sani
tária. 

A primeira Sa nta Casa foi criada no Rio de Janeiro em 154 , com 
recursos de esmolas e legados. Desde esta época, seus serviços pres
tados iam da assistência aos órfãos, velhos e viúvas , ao atendimenlo 
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espiritual. Era famosa a "roda dos expostos" , onde deixavam aos cuida
dos dos religiosos os menore indesejados. udo isso, sempre patrocina
do mantido por uma comunidad re ligiosa "construída por cidadãos 
eminentes e dedicados ê benefiência." (Pe . Júlio Maria, 1950, p . 231) 

No início do sécu lo XX a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro 
prestava os seguintes serviços: hospital geral: Casa de Expostos; reco
lhimento de órfãs; empresa funerária e Institu to Pasteur. Pode-se observar 
que os serviços são variados, abrangendo as mais diversas necessida
des da população: saúde; assistência social, etc. O Padre Júl io Maria 
afirma que u hospital era um dos de maior movimento no mundo. 

Este padre reafirma ainda os cuidados com os doentes, a dieta 
apropriada a todos, os remédios, e o "aconchego e todos os socorros 
esp irituais" oferecidos por irmãs de caridade e padres. Não fugindo à 
essa tradição, a cidade de Belo Horizonte contaria desde o início de sua 
fundação com sua Santa Casa. 

. No caso de Minas, a Santa Casa surg iu no S cuia XVIII, na capi tal 
Vi la Rica. A presença das Santas Casas em Minas naquele perlodo 
parece ter sido "secundária" . Suas funções e sua atuação com outras 
instituições de caridade da época, parece ter apresentado alguns pro
blemas e diferenças em relação a outros lugares do reino português. 
entretanto, não é nosso objetivo apresentá-los aqui .3 

Em outros tempos , pouco depois de inaugurada a nova capital de 
Minas, em 1897, a necessidade de construir um hospital geral que 
pudesse atender à toda a população de uma cidade sem recursos e 
tumultuada pela rápida conslrução, ra uma meta, como veremos, ina

diável. 

"Quando de Ouro Preto foi transferida para Belo Horizonte em 12 
de dez mbro de 1897, a Capital do Estado, não existia aqui 
ainda um hospital, provisório sequer. não obstante ser enorme e 
paupérrima a população que para aqui afluía procurando traba
lho." (ÁLBUM M ' DtCO, 1912) 

Além disso, confirmando a tradiçãO dessas instituições, afirmavam 
seus idealizadores que o objetivo era o atendimento à população pobre, 
tornando-se uma obrigação dos ricos e dos po líticos a organização e 
manutenção delas. 

Assim, m 21 de maio d 1899, numa sala do Congresso Min iro, 
reuniram-se várias personalidades da distinta e boa sociedade be lorizon
tina para deliberar sobre a criação d A soei ção Humanitária da Cidade 

105 



de Minas, cuja finalidade era construir um hospital para o tratamento de 
indigentes. Dentre essas personalidades, destacavam-se, o prefeito Ber
nardo Monteiro, os empresérios Hermllio Alves. Artur Haas e Oscar 
Trompowsky e o vigário da matriz da Boa Viagem Padre Francisco Martins 
Dias. 

Em junho de 1899 foi eleito o 12 Conselho Deliberativo, e em 29 de 
junho foi eleita a primeira diretoria, composta pelos sequintes membros: 
Adalberto Ferraz da Luz, lfder republicano e diretor do jornal Diário de 
Minas, ocupava o cargo de presidente: Oscar Trompowsky, era secretário; 
Cel. Emídio Rodrigues Germano, era procurador; Bernardo Monteiro, 
prefeito da capi tal era o síndico. 

Sob o nome de Sociedade Humanitária de Minas foi criado proviso
riamente o serviço hospitalar, com algumas enfermarias improvisadas em 
barracas e barracões, recebendo um auxílio dos governos estadual e 
municipal. Esta foi a origem da Santa Casa, que entre 1899 e 1903, 
funcionou de forma precária. 

O sen timento cristão também compunha o coro dos defensores e 
idealizadores da construção do hospital : 

"É uma obra sublime a de minorar a dor e o sofrimento dos 
enfermos deserdados da fortuna confortar e suavizar seus últimos 
momentos. Belo Horizonte, cujos habitantes primam pela nobreza 
de sentimentos humanitários e religiosos, não poderia deixar de ter 
também um hospital, onde pudesse receber e confortar seus enfer
mos pobres.' (DIÁRIO DE MINAS, 02.02.1900) 

Os prim iras tempos de improviso começavam a dar lugar a uma 
organização médico-hospitalar que iria se sofisticando durante as déca
das seguintes à inauguração, transformando-se num complexo de enfer
marias e an xos até a década de vinte . O pavi lhão central foi inaugurado 
em 1o. de janeiro de 1903, destinado à administração do hospital, dando 
infcio a um processo de crescimento contínuo do atendimento à popula
ção belo-horizontina. Esta primeira arrancada custou a quantia de 
53:678$17 4, inc luindo modificações para obedecer regras de higiene 
importantes que inc luíam pedra plástica e pintura a óleo4 

No ano de 1903 ainda foram feitas outras obras, tais como o corpo 
central do edifíc io, uma enfermaria do lado esquerdo. os muros e passeios 
em frente ao edifício. Foram feitos, com madeiras velhas doadas pela 
prefeitura, móveis e utensílios os mais d iversos, desde mesas para sala 
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de operações , até caixas de esmolas. Contudo, isso ainda não era 
suficiente para dar ao hospital os recursos adequados ao atendimento 
dos doentes. 

Várias dependências do hospital eram ainda improvi adas, causando 
problemas . A cozinha, os refeitórios. banheiros dispensa estavam com 
f·aita de luz, de ar, eram de difíci l asseio e higiene. Queixava-se ainda da 
falta de um necrotério e de um regimento interno.5 

Os custos para a manutenção e ampliação do hospital eram desde 
o início muito elevados. O que se tez através da ação de um grupo de 
tilantropos, foi um veradeiro mutirão da caridade. Como veremos em 
seguida, esses homens e mulheres, pertencentes à "boa sociedade" 
belo-horizontina, se empenharam d oididamente no aprimoramento do 
hospital, visando sobretudo o atendimento aos doentes pobres. 

A Filantropia e os Recursos Para as Obras 

Em 12 de novembro de 1899, no jornal Diário de Minas, aparecia um 
apelo da diretoria da Santa Casa (Sociedade Humanitária de Minas), em 
prol de uma quermesse que se real izaria no dia 14 daqueles mês e ano, 
pedindo às "pessoas caridosas", a doação de prendas . Esta parece ter 
sido a primeira de uma longa série de quermesses organizadas com a 
finalidade de arrecadar fundos para as obras da instituição.6 

Outro expediente, as tômbolas (loterias onde se premiava com obje
tos de valores diferentes, ao invés de dinheiro), eram organizadas pelas 
damas de caridade, esposas e filhas das famílias mais abastadas e dos 
próprios dirigentes da Santa Casa. Os jornais apresentavam longas listas 
de doações de objetos os mais div rsos e suas respectivas doadora , 
aparecendo nomes de senhoras das famil ias mais ri ca da capita l. 7 

As quermesses a lilantrop ia se tornaram tão corriqueiras na vida 
dessas famílias mais ricas que na Revista Vida de Minas, em seu número 
11 de 01 de junho de 1915, dedicado às festas de caridade, aparecem 
tetos de uma garden-party organizada pela Associação Damas de 
Caridade, além de uma "charge'' intitu lada ''Nas Kermesses". onde apa
rece um grupo de pessoas em uma íesla de caridade. 

Também nao são raras as listas nominativas com doações em dinhei
ro, tanto de mulheres, quanto de homens. Essas listas aparecem em 

5 0 Regl111enlo do que dospomo é da 191 I . rovrwelrmnl n o loi o po lo11elto. 
s Segundo o wtlrJo "lnr ditorl t · . do Dlério de MIMs. llolo Hcmzonl • 10.11. 1899, a dlr lorio em compo~! P lu. 

6 guln1 s proemln nl ,, tlgur do soco d d mln Ira· Or Adolbcllo F n :11 rio lu7. Bomordo Monl no, C I 
Manool LOj) d ogu r do, Cd t:.rnlctio rm, n r? O r Toomrowosky 

7 Veo e"e assunto em niÇJU11S j ,., t~ do lnl lo d SI G culo. I rs ocm • DIÁRIO lo MINAS. B lo Horrzonl • 
1899-1901 · ,JORNALDOPOV0. 13oto Horiz nle, \900 Ali llHlpr s nlu opor I :; conl onnOfr s doss gulnl s 
personolld~dos f 1111nlnas d alia Goclodudr O. I tlonldla Leol . 1). Mo lld I·IB •. Se n11orl1o RQ:JinM Siglltod, O. 
Amalia l oompowisky, O Morla Mend s Pomenl I e ou1rns 
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vários jornais, em épocas diferentes, apresentando o nome e o valor da 
doação.6 

A arrecadação implíci ta nos Estatutos, que previa uma contribuição 
mensal dos sócios, além de jóias, nunca conseguiu efetivamente cobrir 
as despesas do hospital. Os sócios beneméritos às vezes doavam de 
forma espon1ânea algum dinheiro ou materiais clínicos e/ou cirúrgicos, 
mas também não chegavam a atender todas as necessidades. Outras 
formas não convencionais eram então usadas para angariar recursos . 

Não raro, as companhias de circo que passavam pela cidade ofere
ciam um espetáculo em prol · de alguma institu ição. Os jornais faziam 
apelos aos leitores no sentido de se divertirem e ao mesmo tempo 
ajudarem nas obras de caridade. Outra prática comum de arrecadação, 
eram as corridas de bicicleta no Parque Municipal.o 

No caso da Santa Casa, há nos seus Estatutos, desde 1900, a figura 
das zeladoras, sócias que deveriam se dividir em grupos de cinco por 
mês, para organizar quermesses, concertos e outras diversões na arre
cadação dos donativos. Era incumbência das ze ladoras organizar ainda 
a festa da protetora da insliluição, Nossa Senhora do Carmo, qu deveria 
ser acompanhada de novenas, cerimônias religiosas, quermesses e 
leilões. 

Uma doação incomum foi feita por Frederico Steeckel, artista que 
promovia exposições na cidade, muito conhecido das famíl ias ricas e do 
públ ico em geral. A casa onde havia residido até então, com benfeitorias 
no valor de 1rês contos de réis, foi doada à Santa Casa. De fato o imóvel 
já pertencia à Prefeitura, mas as benfeitorias e melhorias foram feitas por 
Steeckel. (DIÁRIO DE MINAS, 01 .12. 1899) 

Um tipo de doação que aparece com freqüência, é a de alimentos e 
roupas para o hospital. Nota-se amiúde, nos jornais, notícias de doação 
de panos, confecções, sacos de arroz. barri letes de mate, e todo tipo d e 
alimentos, além de materiais cirúrg icos e outros p róprios ao hospital. 
Alguns desses doadores são ·empresários ou industriais, ou comercian
tes, que fazim doações periódicas. Existia um Livro de Ouro, onde 
apareciam nomes de diversas empresas, como por exemplo a Compa
nhia Cedro de Fiação e Tecidos de Minas Gerais e a Fábrica Industria l de 
Belo Horizonte. (RELATÓRIO DA SANTA CASA, 1920) 

Com o passar do tempo os problemas cresceram proporcionalmente 
ao aumento do dispêndio para atender uma crescente população pobre 
que procurava o hospital. Outras formas de arrecadação de recursos 
foram sugeridas. Uma delas propunha um envolvimento de pelo menos 

O Al ·mdosJOrn íscíl uu~nanota4,v r1 rnb mANOTICIA, BoloHorlzonl , 30. 12.19 13; ODONTOGOGONO 
BelO I ot17onle, 01 . 12, 1!l09, AMVTUARIA. B lo IIOf tzonl . 3 1.01 1913: OM ·R 10 . O lo Ho11ZOnl , 26. 11 .22, 
AVANTE B lo Ho1izon1 . 08.05. 1024 o JOANA L DA POLICIA 13 lo Horlzonl . 07.07.1920. 

9 Ver prin rpelmcnt o DIÁRIO D MINAS, op, 11 , 1900· 1 1 
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duas mil pessoas, das cinquenta mil que se estimava ser a população da 
cidade por volta de 1919. A proposta veiculada no artigo "Socorramos o 
Nosso Hospital" era criar uma con1ribuição mensal e regular, apelando-se 
para uma arcela da popu lação qu possuía mai recursos. (REVISTA 

TANK, 01.02.1 19) . . ~ 
Além dessa idéia nos parecer precursora de uma "contnbUiçao 

previdenciária", que surgiria anos depois, ela permitiria naquele mome~
to, que 0 atendimento à saúde em geral e dos pobres em espec ial, nao 
se interrompesse. . 

Nota-se ainda uma descrença na caridade isolada de grandes. fil an-
tropos, os "legados avu ltados" eram difíceis. A idéia de um~ c~ndade 
coletiva era mais plausível, pesava menos no bolso dos contnbu1ntes, .e 
ganhava-se na soma, no mutirão, quando o volume arrecadado podia 
ultrapassar até as grandes doações isoladas. 

Dessa forma, os indivíduos menos abstados, de rendas menores, 
podiam contribuir também, e não apenas os ric?s, sendo posslvel man~er 
a caridade com r cursos advindos de uma ma1or parcela da popu la~ao, 
distribuindo socialmente as despesas do assistencialismo e garantindo 
maior estabilidade aos recursos. 

De tato, isso era apenas uma intenção, não uma r~al idad~ , Se na 
Europa nesses anos após a I Guerra a economia da canda~e J.a esta~a 
praticamente suplantada pelo Estad~ ".benefactor". no i~ras il amda nao 
se cogitava sequer adotar medidas bas1cas de mtervençao do Estado no 

problema sociaL 10 
• . . . • • 

A predominância ideológ ica do la1ssez-faa~e estava restnt~ a ar~a 
urbana da soc iedade brasileira, e pelo menos ale a década de vmte, nao 
se havia iniciado a produção de leis sociais efetivas no pafs. (VI~NNA, 
1976 ; GOMES, 1979) O Estado nao era on;isso, ma~ nã~ possu1a u~a 
proposta assistencial ue resultasse nur:na 1 nteNença~ d1reta na socl.e
dade e na economia. seguindo uma tát1ca de envolvimento tangenc1al 
que se coadunava com o liberalismo das elites políticas. . . 

o ideário liberal anunciava seus limites de forma clara: pnme1ramente, 
seus limites geográficos estavam nas cidades e, em segundo lugar, fora ?a 
ordem do mercado só funcionava a "ordem" da coação, dando-se ass1m 
a estabilidade à ordem do mercado pelare ressão. Porém, logo s~ notou 
que apenas com a coerção seria ir:'possivel _manter a paz s~c1a l e a 
manutenção da ordem no mercado, md1spensave1s para ~arant1 r a ~cu
mulação e a industrialização. Sendo assim, era prec1so cnar e organizar 
um dispositivo que se adaptasse à situação de não intervenç.ão_ e ~ue ao 
mesmo tempo permitisse um trabalho assitencial de certa e1·1c1enc1a. 
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Durante várias décadas. a partir do final do século XIX, a economia 
da caridade cob ri u essa lacuna , mas, em fu11ção do aci rramento das lu tas 
sociais urbanas, inclusive com uma maior presença da c lasse operária 
nos grandes centros , I gitimou-se a interveção pela emenda constitucio
nal de 1926, sendo a sim criada a Comissão de legislação Social da 
Câmara. Só a partir dessa ruptura com a ortodoxia liberal da Constituição 
de 1891, o Estado passou a se preparar de tato para uma primeira polftica 
de atuação junto aos organismos sociais das áreas urbanas. 

Contudo, a ordem liberal apresentava algumas peculiaridades que 
por vezes punham o Estado numa situação de árbitro dos problemas 
sociais, ou "sóc io" de alguns empreendimentos na área social. (VIANNA, 
1976) 

Instituições como a Santa Casa de Belo Horizonte podiam até receber 
ajuda do poder públ ico, como de lato recebiam, mas isto não pode ser 
considerado uma polftica social deliberada, mas sim como uma atuação 
estatal que previa uma colaboração humanitária nos moldes do liberalis
mo. Dessa forma, o problema financeiro da Santa Casa não era uma 
questão do Estado. 

Assim, a busca de uma solução defini tiva para o problema de caixa 
da Santa Casa tornava-se sempre provisória, visto que a população da 
cidade aumentava numa proporção maior do que os recursos que se 
podia obter. Os pobres continuavam sendo o alvo e meta dos discursos 
para angariar fundos. 

Os esforços das mulheres e homens da ''boa sociedade" belo
horizontina , que atuavam através das suas organizações de el ite em favor 
da Santa Casa, torarn redob rados nas décadas subseqüentes à inaugu
ração deste hospita l, principalmente, quando a popu lação doente de 
todo o Estado de Minas passou a procurar melhor tratamento na capital. 
Mas afinal era preferível o sacrifício praze iroso de uma reunião de trabalho 
para promover urna quermesse. do que ter que enfrentar as terrlve is 
ameaças das doenças propagadas pelos pobres, pondo em risco as 
vidas dos mais ricos e ameaçando a saúde dos trabalhadores. 

Num desses esforços para arrecadar fu.ndos, no início do século, 
instalou-se em várias repartições públicas, casas comerc iais e hotéis da 
capital. caixas de esmolas. A idé ia era contar com a colaboração e a boa 
vontade de toda a população, porém, está prá tica parece não ter lrazído 
bons resultados financeiros, não aparecendo nem recebendo destaque 
nos relatórios ou outras estatísticas. 

Além da ajuda do Estado e da Pr feitura, eram comuns as doações 
de políticos e ins1 ituições tais como: o Presidente Afonso Pena; os 
Senadores Afon o Martins e L vindo Lopes ; o Ministro de Portugal; a 
Câmara de Vila Nova de Lima; a Liga Operária; as Lojas Maçônicas e The 
St. John d' El Rey Mining Comp ny Limited. 
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A instituição também fazia empréstimos em bancos com a garanlia 
do Governo do Estado, , o que provocou pelo menos em uma ocasiao, 
problemas financei ros que duraram de 1907 a 1919. No infcio dos anos 
vinte alguns convênios indicavam uma possibilidade de alfvio de caixa. 

sses acordos !oram assinados com a Companhia Cruzeiro do Sul de 
Seguros Operários , a Usina Wigg e a Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

A situação melhorou a pa.r l"ir d 1928, a começar pela devolução à 
Santa Casa de todos os seus bens que estavam nas mãos do Estado de 
Minas desde 1919 para garantir as dívidas junto aos bancos." No 
governo Antônio Carlos de Andrada, a institu ição recebeu vários auxílios, 
mas apesar disso, a demanda do interior aumentava, a ponto de corres
ponder em 1929 a mais da metade dos doentes internados. (RELATÓRIO 
DA SANTA CASA, 1930) 

Dessa maneira, os esforços empreendidos por toda a soc iedade para 
organizar os meios de subsistênc ia da Santa Casa , esbarraram em 
problemas que surgiram gradualmente com o crescimento da pobreza 
na cidade, o aumento da população, e ainda com uma questão bá ica : 
aquele era o único hospital gera l que atendia a toda .a população da 
cidade e que passava a atender ao interior também. 

Toda essa fil antropia, todos esses esforços, como se verá a seguir, 
tinham um propósito especial: organi zar a saúde da nova capital , dando 
aos pobres não só o atendimento de urgência, não só a consu lta espo
rádica , mas o planejamento, o discurso médico que procurava controlar 
a saúde do traba lhador, os bons hábitos de higiene e alimentação, a 
prevenção de doenças contagiosas pela vacinação. Em suma era preciso 
ze lar pela saúde púb lica. 

Assistir e Higienizar 

A medicina soc ial que vinha se organizando no país, desde o Império, 
como demonstra COSTA (1989), estava se preparando e exercitando 
seus novos conhecimentos nas clínicas e hospitais dentre eles as Santas 
Casas. A prevenção primária das doenças, além de ser mais eficaz para 
a saúde pública, evitava que os problemas específicos provocados pela 
inlervenção violenta na vida privada dos doentes causasse revoltas na 
população pobre. 

Dessa torma, a intervenção da medicina soc ial na vida privada das 
famíl ias tinha que ser te ita através do cuidados especiais para não causar 
um mal estar, que pudesse gerar fo rtes res istências. Daí, a importância 

11 Foi con dlda p lo Congresso Mineiro a rlllC 'SSàroll outodzAç~o. no rt1go 24 da loln' ' I 049, d 26 d GOl mbro 
de 1928: n 10 d ' d zembro d lo mesmo <Jno, no f'al r, io da Lib rdàda, lol asslnedfl e osc rllurs pela qual o 
-siQdo I!Jslituiu S, ro l<) C. so os se11S ím6veí 
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de hospitais como a Sa nta Casa, porque eram vistos pela população 
como uma inslituição tradiciona l, confiável, que desde muito tempo vinha 
ajudando os enf rmos m muitas Cidade . Por1 nto, a San ta Casa era 
sob este ponto de vi sta, o lugar mais adequado para que os médicos 
entrassem em con tato com os doentes e os membros de suas tamllias. 

Se até o século XIX, na sociedade escravista, o discurso higienista 
visava a família da elite social, letrada, que podia educar os filhos e aliar-se 
~os propósitos do stado em construir uma sociedade ll igienizada, no 
século XX, na sociedade de homens li vres, o discurso teve que se voltar 
para as famílias pobres e para os desclassificados da ordem social. O 
objetivo passou a ser antes de tudo o controle "fisiológico-moral" dessa 
camada socia l, que passava a ser parte do "perigoso'' contingente de 
pobres das ag lomerações urbanas. (COSTA, 1989, p. 76) 

As int rvenções da medicina social, junto aos ricos, durante o Impé
rio, no sentido de organizá-los também como uma · lile instruída e infor
mada dos mecanismos de higiene coletiva, tinha como propósito a sua 
futura intervenção sobre os pobres nos contatos cotidianos. Esses encon
tros passariam a ter um caráter peda ógico, onde s informações "cor
retas" acerca da higiene seriam transmitidas informalmente. Afinal, a 
educação informal do pobre nas suas relações com os patrões e "homens 
de bem" , era apenas uma das estratégias de controle sobre o corpo 
defendida pela medicina social. 

No entanto, essa estratégia que acabamos de mencionar, não exc luía 
a necessidade de outras formas de divulgação dos novos e corretos 
hábitos de hi'giene que precisavam ser seguidos pelos pobres. A impor
tância dos médicos e dos hospitais ficava evidente pela urgência de uma 
vacinação em massa, e pelos cuidados especifico que só os profi ssio
nais competentes da saúde podiam dispensar aos doentes. 

A medicina social segundc;> OUCAUL ( 1984 ), teria passado por três 
etapas de fmmação: medicina de Estado. desde o século XVlll, para 
melhorar o atendimento aos militares e funcionários: medicina urbana, 
da primeira metade do século XIX em diante, par organizar melhor o 
espaço das cidades: e a medicina da força de trabalho que se desen
volveu da segunda metade do século XIX para 1rente, cujo objetivo era 
controlar os trabalhadores discp!linarizando seus corpos. 

Só na metade do século XIX, portanto, é que teria surgido o problema 
do corpo e da saúde ao nível da força produtiva dos indivíduos. Em 
decorrência dessa nova visão sobre o corpo, a medicina ocial francesa 
procurou fazer o controle polftico- cien tífico da higiene pública, transfor
mando a insalubridade em sa lubridade para que o meio social "degene
rado" não afetasse a saúde pública . 

Nascia assim a medicina dos pobres da torça de trabalho dos 
operários. As outras preocupaçõ s da medicina social como já dissemos, 
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foram respectivamente a cidade e o Estado. Este último precisava se 
adequar aos novos tempo , fazendo as reformas urbanas neces árias, 
se organizando para enfrentar os problemas sociais. 

No Bra il. mudanças m relação aos hospitais começavam a ocorrer 
na segunda metade do sécu lo XIX. acelerando-se na última década do 
século. 12 A mudança começou com a valorização da figura soc ial do 
médico, que até o in feio do século XIX era considerado "homem de ofício", 
um criado ou serviçal. Essa valorização fazia parte de uma estratégia 
política que visava difundir o nacionalismo na própria elite do Império. 
usando principalmente o saber médico com seus argumentos psicológi
cos.(COSTA, 1989) 

Portanto, a construção do saber e do poder médico durou todo o 
século XIX com o combate sistemático aos curandeiros, parteiras e 
homeopatas. Surgiu também a figura do médico da famflia. base do 
movimento higienista qu logo em seguida voltaria seu olhar para a 
cidade. A medicina social no Brasil, nasceu da higienização da casa, 
"colonizando" a família, disciplinando e medicalizando o interior das 
residências dos ricos e logo em seguida dos pobres. 

Pensando dessa forma a história da medicina social. tanto na Europa 
quanto no Brasi l, é possível en lendê-la como uma teoria e uma prática 
que evoluíram desde o século XVIII para a formação de um pensamento 
social, cujos representantes - os médicos - procuravam difundir co
nhecimentos à toda a população, dentro de propósitos higienistas espe· 
cíficos qu deveriam orientar a todos . Se o corpo era o alvo como quer 
FOUCAULT (1984), ou a instrução dos ricos, como afirma COSTA (1989) , 
em ambos os casos. não se altera a principal meta da medicina social: 
controlar através de preceitos higienistas dos médicos todos aqueles que 
estavam vivendo numa sociedade urbana que se industrializava e. cuja 
população, crescia aceleradam nte causando a desordem através das 
do nças e epidemias. 

É por esses motivos que saindo da esfera privada, a medicina social 
criou uma especialidade: a saúde pública . Com o apoio do Estado, o 
saber médico ganhou o spaço público. (COSTA. 1989) 

Inserida no interior da medic ina social, desde o final do século XIX, a 
questão da higiene das cidades e da saúde pública também chegava à 
clínica e ao hospital logo em seguida.13 Grandes cidades, como o Rio de 
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Janeiro e São Paulo, começavam a produzir um quadro de médicos 
especializados na higi ne e saúde pública, que possuía como grande 
exemplo Osvaldo Cruz. 

Um aspecto que preocupava muito a ôurguesia e o governo ra o 
das doenças e a ameaça d uma epidemia. Higienizar a cidade era a 
palavra de ordem desde o século XIX . Na Europa foram feitas várias 
reformas urbanas com o objetivo de reordenar o espaço central da 
cidade, retirando dali os cortiços da classe operária, sendo as mais 
famosas a de Paris e Londres. 

No Brasil as capitais também começavam no inicio do século a mudar 
seu perfil urbanístico. Buscando um incremento no saneamento básico 
para evitar a proliferação das doenças emanadas dos cortiços e bairros 
pobres, o Rio de Janeiro passou por uma severa campanha de vacinação 
realizada pela equipe de Osvaldo Cruz.14 

Surgindo da medicina social, a idéia sanitária acompanhava de perto 
a morai burguesa, constituindo-se na "higiene, no urbanismo, na estatis
lica, na sociologia da tamflia e na psicologia social ". (BRESCIANI, 1986) 
Num duplo sentido, ffsico e moral, a idéia sanitária apresentava a proposta 
de uma sociedade sem doenças, sem crimes, sem revoltas ou revolu
ções. 

O caso de Belo Horizonte era um pouco diferente. Ela havia sido 
p lanejada para evitar o aglomerado de cortiços e bairros operários na sua 
área central, urbana, delineada pela Av. do Contorno. Porém, seus 
administradores não puderam evitar que surgissem dentro da avenida 
que isolaria o núcleo urbano organizado do restante da cidade. os 
cortiços e bairros operários. Apesar das investidas si t máticas da policia 
com operações denominadas "canoa" e ''arrastão", para prender os 
"valientes" e "tubarões", a localidad do Barro Preto continu va a ser um 
local invadido pelos pobres. (0 T MPO. 26.10.191 2) 

Antes mesmo da transferência da nova capital para a sua nova 
localização, houve um d bate entre técnicos e politicos com preocupa
ções higiênistas. Os critérios de escolha para o lugar da nova cap ital 
levaram em consideração aspectos como salubridade e as condições de 
higiene dos lugares sugeridos. As condições geográficas eram avaliadas 
com bastante cuidado porque a existência de brejos, alagadiços e rios 
com águas consideradas ruins, podiam ser altamente prejudic iais à 
saúde da fu tura popu lação, exalando seus "miasmas" transmissores de 
doenças.15 

·morrcdouro· , s m lunçOes r r pêuricus. 11 medicolizecào dos t\OSprrais ocorr u PO< f'l(! • ssldodrl 1 olll• s 
mllir r 

14 As obro• quo xpli .Qil1 lguns usp ros d l n oU a da Vacin 1 ao: CARVALHO, Jo• Mut~lo 0" f'Jes ll hzado~ 
S o F'uulo: Comp nh•a das I rras, 1987. VC NCO. N;colnu, A Aovolla da Vacino: m nr s n ona m corPQ~ 
r c ld o Paulo: Bm)hcnsc. 1984 
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o prob lema da saúde pública estava na ordem ~o dia d~s questoes 
a se discutir na organiz ção do novo espaço para a 1nstalaçao da futura 
capital de Minas. A reorganização do s rviço de higiene já estava sendo 
discutida em Ouro Preto pelos deputados e senadores, bem antes da 
inauguração de Belo Horizonte. Discutia-se ~rinc ipa lme~te o pa~el do 
Inspetor de Higiene e de Saúde, e da respect1va lnspetona de H1g1ene e 

Saúde Pública. 
Baseando-se na experiência européia. os políticos e higienistas su

geriam antes de tudo uma observação dos costumes da população para 
se estabelecer as medidas mais eficazes a serem tomadas. Uma ?as 
preocupações dos políticos era criar uma legislação ~pro~r~ada à -~aude 
pública sem ferir os princ!pios do contrato s?c 1 a~, CUJO S~Je~t~ pol l.llco, o 
indivfduo, não podia ser molestado em sua pnvac 1da~e e Jn~1v 1d~al 1~ade . 
Apesar do liberalismo excludente funcionar na prát1ca, o 1deáno hberal 
ortodoxo era norteador da legislação. 

· Nada disso no entanto, foi capaz de evitar que os problemas sociais 
surgissem. As primeiras décadas de B i? Horizo~t~ ~stão cheias de !~tos 
que comprovam a deficiência ~o planeJamento .Inicial. Nem as leiS libe
rais nem os cuidados dos med1cos e san1tanstas, sem esquecer os 
eng'enheiros e higienistas, foram capazes de dar conta do proble.ma 
social e seus efeitos práticos sobre os planos traçados pelas elite~ 
políticas. São abundantes nos jornais as notícias que anunciam o cresci
mento da pobreza e dos cortiços (A RUA, 08.01.1908) . . " 

Considerado pela imprensa "o talanstério do proletanado da cap1tal , 

0 Barro Preto representava as frustraçoes dos pollticos e seus té~ nicos 
em lidar com a massa de trabalhadores indispensável à const.ruça? das 
obras da cidade. ssas lalhas que surgiam no dia-a-dia, nascidas Inc lu
sive em tunção da resistência dos trabalhadores. iam sendo analisadas 
buscando-se outras soluções. A meta era estirpar os males dos corpos 
dos homens pobres, curando. instruindo e isolando. 

Assim pensavam os administradores da cid~de lançando-se numa 
tentativa de prevenir os problemas. Não conseguindo controlar a ocupa
ção desordenada das áreas rese~a~a~ , deveriam pelo menos ton:ar 
medidas para evitar algum surto ep1dem1CO. Por outro lado, era prec~s? 
preparar o atendimento rotineiro aos do~ntes po~res, que tendo fa~1l 
acesso a uma consulta , poderiam prevenrr os rnéd1cos para a profilaxia 
adequada no caso de uma epidemi . 

Um outro aspecto import nte era o lado pedagóg!co da consul~_?. 
quando os médicos poderiam nlrar m ação par doutnnar a populaçao 
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acerca da importância da higiene e da prevenção às doenças. A m di
cina social Já estava apta a atuar junto aos pacientes colocando o s u 
saber higiênico e sua competência a serviço do hospital. Para qu tudo 
isso fosse possível era preciso um hospital gera l eficiente que cumpriss 
essas tarefas com a máxima organização. 

A estratégía dos administradores da cidade de Belo Horizon1e tem 
Importantes anteceden tes históricos. Um deles pode ser localizado na 
Inglaterra, onde no século XIX com a nova Lei dos Pobres surgiu uma 
assistência-proteção ou uma assistênc ia- controle. que era tanto uma 
maneira de ajudar os mais pobres a satistazerem as suas necess i.dades 
de saúde, quanto um controle através da intervenção médica, pelo qual 
as classes ricas ou seus representantes no governo asseguravam a 
saúde das classes pobres. Dessa forma, criou-se um cordão sanitário no 
Interior das cidades entre ricos e pobres que podiam se tratar gratuita
mente ou sem grande despesa. enquanto os ri cos garantiam não se 
transformarem em vítimas de tenómenos epidêmicos da c lasse pobre. 

Em Belo Horizonle, desde o inicio da organização da cidade a idéia 
desse cordão san itário fa ia parte dos planos dos responsáveis pelo 
hospital, que plan javam um atendimento à toda a população incluindo 
os pobres. Em seus primeiros Esta tutos, do ano de 1900, ficavam bem 
exp lícitos esses objetivos da Santa Casa d Belo Horizonte 

A intenção era fundar um hospital geral onde fossem tratados os 
Indigentes e os não indigentes, que pagariam 50"/o da diária estabelecida 
pelo hospital. Os doentes não indigentes eram todos os que podiam 
pagar pelo ale.ndimento. embora pudessem raceber algum desconto. Os 
enfermos indigent s ram alendidos gratuitamente, pr inc ipalmente quan
do se tratava da consul ta médica aos pobres. (ESTATUTOS DA SANTA 
CASA, 1900) 

Em vária ocas iões através dos Re latórios apresentados pelos Prove
dores. fica clara a vocação da Santa Casa para o atendimento aos pobres. 
O objetivo principal da San ta Casa de Belo Horizonte, era atender ao 
pobre, o hospital devia ser um "patrimônio do pobre", segundo um dos 
seus provedores, o Dr. Hugo Werneck. (RELATÓRIOS DA SANTA CASA. 
1916 E 1922) 

Em Mensagem dirigida ao Congresso Mineiro em 1913, o Presidente 
do Estado, Júlio Bueno Brandão, afirmava que no tocante à higiene 
pública ficava a cargo da Santa Casa de Misericórdia o seNiço de 
''Assistência Pública" em B lo Horizonte. Isto apenas vinha contirmar o 
que de fato jà ocorria a mais de uma década. · m 1922, a porcentagem 
de doentes internados ou atendidos pelo hospital geral era dividida em 
15% para os pens ionistas e 05% para os indigentes. (RELATÓR IO DA 
SANTA CASA, 1922) 

O que os discursos revelam d forma expllcita é que ao se construi r 
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um hospita l para o atendimento aos doentes pobres, não se pensava 
apenas na assist · ncia médica curativa para manter a força de trabalho 
em boas condições. O que se queria também ra estar constantemente 
próximo da saúde de todos os segmentos sociais, disciplinando a sua 
vida através dos conselhos dados pelos médicos nas consultas. que 
falavam da maneira correta de se alimentar, dormir, fazer sexo, trabalhar, 
em suma da forma correta para se viver melhor. 

-sse viver melhor era antes de tudo o viver para ser produtivo. O 
grande investimento era canalizado para a prevenção evitando-s.e .que 
os pobres se atestassem dos médicos. Urna das armas dos med1~os 
eram as vacinas , exigidas do individuo doente pa ra ser reconhecido 
coma paciente, tornando-se a ficha de entrada no consu ltório numa futura 
doença. 

As necessidades impostas pelo cresc imento da nova urbe pediam 
providências urgentes e primordiais dos que detinham o poder na socie
dade civ il e no governo. Porém, ao que parece, a intenção de cu~ar os 
pacientes pobres era muito remota, com custos elevados e necesstdade 
de uma equipe médica altamente especializada. A prevenção era um 
ideal mais fácil de ser alcançado. 

Com a criação do hospital. os mecanismos para controlar e manter a 
população pob.re vacinada e vigiada estavam instituídos, afi~al, o medo 
das doenças contagiosas era, sem dúvida, uma preocupaçao real, pre
sente nas grandes c idades do pais no início deste sécu lo. 

O surgimento da Santa Casa e sua proposta de prioriza r o atendimen
to ao pobre, sintonizava-se com os pressupostos da medicina social, que 
Leve os seus primeiros sucessos no pais ainda no tlna l do século XIX , o~ 
quais ini"Ormavam as práticas dos médicos. Esses pressupostos o~gant
zativas toram definidos primeiramente na Inglaterra por John S1mon, 
considerado o pai da medicina social. que s r sumiam como vimos. a 
três elementos iundamentais a saber: assistência médica ao pobre; 
controle da saúde da torça de traba lho: esquadrinhamento geral da 
saúde públ ica. 

Quais foram as tentativas da Santa Casa de Belo Horizonte nesse 
sentido? É o que procuraremos explicar em seguida. 

Prevenir, Vacinar, Curar, Isolar e Confortar 

A discipllnação almejada pelo hospita l. nessa perspectiva da medi
cina social, d ve começar pelo esquadrinham nlo do espaço urbano. 
para que se possa lazer a vigi lância do mun~o confuso do d?ente e da 
doença, possibilitando a int N ção d s m dtcos so?re o m 10 on~e ~s 
doentes são colocados. De acordo com este esquadnnnamento sanltáno 
da c idade 1icaria tacilitado o atendimento . o contw le médico sobre os 
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doentes. Para organ izar tal esquadrinhamento, primeiro era necessário 
organizÇJr o hospital, tornando·o apto a curar, vacinar e conhecer o doente 
e a doença. , 

Vimos que os esforços para c ri ar a Santa Casa acabaram surtindo 
efeito. Aos poucos a ins1i tuição fo i se firmando, ganhando uma in1ra-es
trutura mais complexa. 

O segundo momento de obras e incrementos parece ter ocorrido em 
1908. Tendo como provedor o Ce l. Emidio Germano e como chefe do 
serviço clinico o Dr. Hugo Werneck, foram inaugurados o pavilhão das 
Irmãs de Caridade, as enfermarias Hugo Werneck e Wenceslau Braz, a 
Maternidade e o pavi lhão Roberto Kock com dez leitos para diagnóstico 
e tratamento da tuberculose. 

Ainda nesse ano, foram inaugurados a lavanderia, o necrotério e o 
pavilhão Semelweiss, para os "infecc ionados". Desde que havia sido 
inaugurada a primeira enfermaria em fevereiro de 1901, as obras não 
cessavam. 

A Santa Casa passou a atender ainda a outro .segrn nto. Os oficiais 
e praças do 1 ~t e 2l'l bataH1ões da Brigada Po licial eram atendidos al i, 
havendo um contrato com o governo neste sentido. As enfermarias 
militares íicavam sob os cuidados de dois médicos, Benjamin Moss e 
João de Lima. 

Desde o início do século as reclamações no sentido de construir em 
Belo Horizonte um sanatório e um leprosário ganharam intensidade na 
imprensa. Porém, mais urgente parecia ser a construção de um asilo de 
inválidos. Era mais uma tentativa de recolher das ruas da cidade o 
contingente de deserdados que "infectavam" o ambiente. ameaçando 
toda a sociedade com suas doenças, "enfeiando-a" com suas feridas 
abertas . An tes de tudo, havia uma preocupação com o visual da cidade, 
que ficava com rná aparência, dando à nova capital uma imagem nega
tiva. 

Tantas foram as rec lamacões que em ~ 912 o problema foi resolvido 
com a construção próximo à Santa Casa do Asilo de Inválidos, onde os 
mendigos doenles, aleijados e velhos passariam a contar com um lugar 
especifico para seu isolamento. 
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Como assinalava o Álbum Médico de 191 2: 

"(. . .)o Asilo de Inválidos vem preencher uma lacuna ímensa de há 
muito notada em Belo Horizonte, apagando de vez do senário 
(sic) da vid!!fJ da capital o quadro contrfstador da mendicidade 
pelas ruas, expondo as suas misérias e solicitando a caridade 
pública .· 

Quem administrava esse Asilo, denominado "Afonso Pena" era o 

corpo c linico e administrativo da Santa Casa. Os velhos . mendigos e 
inválidos eram para a'li encaminhados quase sempre pe la polícia, ou 
pe l.as mãos dos vicentlnos, ou ainda através de elguma outra instituição 
desse gênero.1f3 Rezava em seus Estatutos de 1921 que a Santa Casa 
recebia subvenção para esse fim . Além disso, o préd io onde funcionava 
o Asilo, fofi adquirido pelo Estado em 1911 à própria Santa Casa, segundo 
declaração do govemo.(BRANDÃO, 1913) 

Dessa forma, a Santa Casa assumia uma tarefa importante nos planos 
de higien izar a cidade. O isolamento desses indivíduos era caro e a 
institu ição não podia prescindir do poder público. 

A partir de 1910 o Estado parece ter começado a atuar de forma firme 
na organização da assistência à população, dando apoio às instituições 
privadas, auxiliando-as financeiramente. Além desse aux[ lo indireto, em 
191 2 surgiram os seguintes órgãos públ icos preocupados com a saúde 
e a higiene: Diretoria de Higiene: Laboranório Geral de Análises: Desin
fectório Geral: Fil ial do Instituto Osvaldo Cruz que produzia vacina anti
variolica e o Hospital de Isolamento. 

Este último recebia' os doentes contagiosos. A Santa Casa não 
aceitava doentes portadores de algumas doenças contagiosas, tais como 
a varíola, à escarlatina, o sarampo e a "peste''. Sendo assim, encaminha
vam-se esses doentes para o Hospital de Isolamento, que se localizava 
na zona suburbana, no Cardoso.(BRANDÃO, 1 913) 

Um problema com o qual a Santa Casa sempre esteve em desvanta
gem, foi o da loucura. Os loucos eram para al i enviados após serem 
recolhidos às cade ias comuns da cidade. São muitas as rec lamações 
dos provedores em seus relatórios, porém., os pedidos para a construção 
de um sanatório em Belo Horizonte não surtiram efe ito. 

O recolhimento dos loucos ca usava sérios transtornos à organização 
da Santa Casa. Sem a infra-estrutura apropriada, não havia como ficar 
com o doente mental, ou muitas vezes com o que se supunha sê-lo . 

A existência da Colónia de Loucos em Barabacena, considerada 
modelo, não resolvia a situação em Belo Horizonte. Aqui o louco ía das 
celas comuns das cadeias para o hospital , e deste , se melhorasse, de 
volta para aquelas.(RELATÓRIO DA SANTA CASA, 1916) 

Mesmo com todas essas dificuldades, o que se depreende dos 
re latórios é uma vonlGJde constante dos dirigentes do hospital em resolve r 
os problemas e cooperar com o poder público. No Re latório de 1916. a 
proposta era pelo menos acomodar o louco até que sua trans1erência 
para Barbacena pudesse ser feita . 

16 Sobr u aç o dos vl centinos. que se onotmcgavam da levnr os lndlg n rm. <JO' 11o~pít is t~ 11os ver SOUZA. 
Marco AntOnro. A Eooncom1a d Caddad : slralégias Assoso nciols e 1'11 r11ropí m Belo Horizonte 101 7-1930 
Dlssert· ç· o de Mestrado anr Historí~ B lo Horizorrle: UPMGII'AHCH, I W~ . rnlrnoo. r.apltulo' 1 
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Este foi um prob lema que realmente incomodava muito a sociedade 
belo-horizontina. principalmente os médicos. Não há como negar que 
havia um número significativo de individuas considerados loucos p ta 
autoridades médicas. Porém, não nos foi possível traçar um perfil da 
loucura desses indivíduos através dos Relatórios que trazem apenas 
informações genéricas. Contudo esse documentos nos indicam que 
além dos loucos, outros problemas afligiam os médicos em meados dos 
anos dez: tuberculosos; leprosos e atendimento às crianças. 

· A necessidade de controle dos alienados no final do século XIX 
parece estar associada à nova visão da pobreza, que concentrada no 
espaço urbano. era vista como perigosa e ameaçadora. Sendo assim. a 
medicina social na sua vertente psiquiátrica começou a produzir novos 
saberes para dar conta dos loucos. surgindo o alienismo. (CASTEL. 1983) 

Penalizando a loucura sem ferir o humani1arismo, o isolamento e a 
tutela dos especial istas em saúde mental cuidavam da loucura de forma 
"c ientífica" e organizada sem ferir os princípios éticos do contrato social 
liberal-burguês. 

As teorias psiquiátricas no Brasil, de acordo com CUNHA (1986) , 
mantinham "uma absoluta atualização" em re laçã.o à quilo que se produzia 
nos centros mais avançados do saber psiquiátrico mundial. desde o final 
do século XIX. Princ ipalmente em São Paulo, com Franco da Rocha, o 
alienismo brasileiro se encontrava na linha de frente , absorvendo as mais 
modernas teorias de Kraepelin, "o papa do organicismo". 

Quanto a Belo Horizonte. o que podemos afirmar é que no inicio do 
século estava sem seu asilo de loucos, instituição primordia l da medicina 
soc ial e sanitária, o que não quer dizer absolutamente que os médicos 
da nova capital não possuíam conhecimentos avançados da psiquiatria. 
Também é inegável, como vimos a pouco. que o fato de Barbacena estar 
distante. provocava uma fa lha na proposta dos médicos de hiQ11enizar 
toda a cidad . 

Assim. os planos de higienizar a nova capita l com eficiência era 
postergado com freqüência. O problema estava m parte nos recu rsos 
financeiros, mas em parte nota-se também uma certa despreocupação 
do poder público. Na verdade. como já vimos. este tipo de comportamen
to do Estado fazia parte da ortodoxia liberal e da economia da caridade, 17 

quando se propunha o consórcio entre o poder público e o poder privado, 
onde o primeiro seri a um sócio menor, emprestando poucos recursos 

17 Denomln rnos economia dn cmidad <lO conlunto d 11@0, a pril t1ca assrstencl. is priVadas publicas qu 
atuar m enr re o 1\ll irno qu rt I do século XIX e o prirn lro d ~ ~ sé ulo. possurdo como obj tive comum. resolv r 
o problcmo soclol op r no A P' '" "'""' r." 1 rl ·rlc da conomr da cnndad é uma assooiaç o lnlormol 
ontr 0 F&lodo e s lnslltulçOe& prtvadllS d cunho . srstenc;tl.ll, ond s 1!1Sirlutç0es P<'tblicns privadas · 
opro~imom pútll rj:) rn cl ui'll o lôrço comum "llro lontar· rn r solv r os probiGmas orfglnudos do qu~st o 
,.oci!lle opcnlrra. Pod -s drzer que o corrornlo ela ca11dad surg1u da· mudanças pfovocadas peta oconoml~ 
polltlca 1\0 socltrdt.ld a p rl tr da ri rrtr m tad dos ulo XI 
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financeiros e se ausentando da administração dir ta. 
A opinião reinan te nos meios assi~len iais naquel época era que 

esse consórcio pudesse resolver tranqUilamente o problema da assistên
cia! social. Segundo essa opini o, o poder prlv do adm;nislra melhor os 
recur os. é menos dispendioso, enquanto qu o poder público poderia 
ticar apenas como apoio tinanceiro. A questão estava exatamente na 
quantidade de recursos que o stado pudesse alocar com rapidez para 
auxi liar os administradores das instituições asssistenciais. 

Nesse sentido, a Santa Casa tentou compensar as deficiências do 
poder público. Novas enfermarias iam surgindo: a das mulheres com 
sífi lis: para moléstias de pele e aquelas onde ficavam clínicas da Facu l
dade de Medicina. Aos poucos os planos iam mudando, já não eram tão 
ousados. As dividas e o alto custo de manutenção de um hospital geral 
levaram a um "programa maduramente estudado", construindo-se enfer
marias baratas e simples, mas higiênicas. os objetivos iniciais não prec i
sayam se alterar. (RELATÓRIO DA SANTA CASA, 1919) 

ara o final da década de dez os problemas financeiros ameaçavam 
mais uma ve os planos médicos. O que não se abria mão era a meta da 
higienização do pobre, do atendimento modesto mas que incluía um 
contato pessoal que possibi litasse a instrução. que poderia levar à 
prevenção e ao diagnóstico. apontando para o isolamento se necessário. 
Era préciso sobretudo manter a organização que vigiava o corpo do 
trabalhador, que o vacinava e controlava com um saber que se faz ia sentir 
no momento imperioso Da doença. (FOUCAULT, 1984) 

A necessídade de contrai sobre as doenças era perseguida , como 
vimos, pelo poder público desde o inicio da ocupação da cidade. Era 
fundamental não p rmi1i r que se alastrassem epidemias e mamer sob 
controle as endemias. O poder púb lico não eslava omisso em nenhum 
momento da con trução da nova capital, porém, lidar com o assistencia~ 
lismo já não era uma mera questão de criar leis e decre1·o , exig ia-se um 
planejamento que envolvia muitos recursos financeiros. tecnológicos e 
humanos, adequados e especializados. 

Se por um lado o stado libera l previa uma pequena intervenção no 
mercado para torná-lo livre, por outro lado não podia se ausentar total
mente das questões sociais que envolviam o próprio func ionamento legal 
do contrato social. Na fase em questão, a economia da caridade, inserida 
num contexto de transição política e social. como era o caso brasi l iro na 
passagem e início do século XX, ex1gia grand ~ mudanças para_ se 
adequar à qu stão soc ial ao processo de urbanização e lnduslnallza
ção, principa lm nte no tocante à re rganiz ção do hospital e do saber 
médico. 

Assim, a Santa Casa ia ganhando aos poucos uma inlra- estrutura mais 
complexa, e ao memso tempo, ficava mai difíci l sua manul nção pelo 
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aumento da despesa , reflexo d uma crescente demanda dos doentes 
pobres que não cessavam de surgir. Pelos poucos dados estatísticos de 
que dispomos é po, sível aval iar um crescimG!nlo sfgnificalivo do número 
de indigentes atend idos pela insti tuição.(Ver .Quadros no Ane.xo I) 

Mas afina l, como tunc1ionava a assit ncia ao po rena Santa Casa? 
Como os ricos eram atendidos? É o que tentaremos ~exp l icar agora. 

· Assistir ao pobre e Atender ào Rico 

Pela análise dos Estatutos e Re latórios, os organizadores da Santa 
Casa nos revelam que sua concepção de assistência hospitalar era a 
mais moderna porque todo indivíduo "tem o dire ito ao atendimento 
médico, rico ou pobre". No caso do rico, o pagamento de uma taxa 
pequena o habilitaria a ser atendido, e no caso do indigente, apresentan
do-se um atestado de pobreza (com aval de pessoa idónea) garantia-se 
a sua medicação e hospitalizaçâo. 

Os doentes que pod iam pagar pelo tratamento, denominados não 
indigentes, passavam por algumas ex igências para a internação. A estes 
era pedido uma carta de fiança de pessoa idónea e pagamento de 
quinzenas adiantadas. Esses doentes eram divid idos em três c lassês, 
correspondendo ao tipo de quarto que usavam, havendo um nfvel mais 
baixo com salas onde ficavam até seis leitns, um intermediário com dois 
leitos e finalmente, um mais elevado com apenas um leito, individualizan
do o doente. Os pensionistas de primeira classe pod iam ter ao seu lado 
um acompanhante, pagando 50% a mais nas diárias. 

Esses doentes pensionistas, cons iderados ricos, arcavam com todas 
as despesas pagando pelos preparati1vos de uma cirurgia, curativos. 
quinzenas adiantadas, etc. Em compensação, podiam escolher qualquer 
médico do hospital. O pagamento aos médicos era. fe ito à parte, não 
constava da diária do hospital, sendo combinado entre o médico e o 
paciente. 

Assim, a c lassificação dos doentes de forma g.eral em externos ·e 
internos e gratuitos e pens ion istas não só reconhecia uma estratificação 
social como ajudava na organização do saber médico. A partir daí se 
podia preparar o funcionamento mais adequado ao haspita l e suas 
enfermarias. 

Esse atendimento especia l aos doentes que podiam pagar cont ras
tava com o atendimento aos doentes pobres. Para esles, era necessário 
antes de tudo apresentar um atestado ·de pobreza comprovado por 
qualquer pessoa l'idedigna, além do at stado de vacina. Uma das exi
gências para se consultar na Policl inlca era ler se vac inado nos últimos 
cinco anos. Essa obrigação !orçava o indivfduo a se vac inar para ser 
atendido pelos médicos, o que denota uma estratég ia para manter sob 
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controle a população que procurava o hospita l. Para fazer parte do mundo 
ordeiro da cidad . hlgienizado, livre de pmblemas de saúde, era preciso 
seguir um rol eira que se in iciava com a vacinação. ra indispensável tazer 
a prevenção antes de buscar a cura. 

Depois de passar pela Polic lfn ica, o doente ai f triado, examinado , era 
encaminhado à enfermaria que se destinava a sua doença, entregando 
antes uma guia de admissão, cuja precondição era a vac ina. O horário 
das Internações coínc idia com o das consultas, era de 7 às 9 h. Durante 
as consu ltas os médicos examíhavam os doentes e determinavam se era 
preciso interná-tos, encaminhando-os às entermarias apropriadas, sendo 
que o horário de visitas era diierente: para os indigentes ia de 14 h às 15 
h e para os pensionistas, de 14 h às 18 h. 

A parti r de agora vamos mostrar de que forma os médicos organiza
vam o hospital, a administração das clínicas e ení·ermarias. e como 
cuidavam das doenças do pobre, e vamos ver ainda, como a realidade 
muitas vezes criava problemas novos que os obrigavam a repensar as 
estratégias de atendimento. 

A definição de urn corpo clin ico ocupou os primeiros tempos de 
organ ização da Santa Casa. Este corpo clínico parecia estar nas mãos 
de quatro médicos até 1904, eram eles: Olinto Meirelles; Salvçdor Pinto; 
Banjamin Moss e João de Miranda No Relatório de 1905 aparecem os 
nomes dos médicos Cornél io Vaz de Mello, José Pedro Dru mond e Olinto 
Meirelles. Outra fonte afirma que até 1906 os médicos trabalhavam em 
regime de revezamento, praticamente como voluntários, e que a partir daí 
os médicos Eduardo Borges da Costa e· Hugo Furquim Werneck compu
seram um corpo clfnico. (ALBUM MÉDICO, ~ 912) 

Alguns médicos exerciam serviços gratuitos para o hospita l, porém, 
a maioria receb ia pelo atendimento dado aos doentes pobres, embora 
não nos lenha sido posslvel precisar os valores pagos ou a existência de 
uma tabela. Há um caso pelo menos curioso a esse respeito que pode 
ilustrar a situação por volta d 1900. Um dos médicos da Santa Casa, o 
Dr. Cícero Ferreira, era repreendido pelo Jornal Do Povo por "ostentação 
de caridade ''. Pelas informações desta fonte, nota-se que não era um bom 
costume declarar publ icamente os atos de caridade , 'fazendo propagan
da ostensiva do que havia sido feito em prol da pobreza. 

Portanto, pela advertência feita ao médico, podemos observar que 
muitas vezes os auxilias eram dados com discrição e o mesmo deveria 
ocorrer em relação ao recebimento dos serviços prestados ao públ ico, 
que eram muitas vezes modestos mas existiam sem dúvida. 

Claro está que uma organ ização que pretendia ser responsável por 
todos os prob·l .mas d saúde na nova cap1lal , 1inha qu estruturar de 
forma rápida naquilo que era básico, ou seja, o seu grupo especializado 
que executaria os planos dos seus dirigentes e os projetos higien istas e 
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sanitários propostos pela medicina socia1i. Dividindo o hospital em c linicas 
e enfermarias, para melhor controlar as doenças - cada uma delas tinha 
um médico responsável e seus assistentes - começou-se a dar forma 
ao grupo de especialistas. 

Por volta de 1916 era significativo o numero de enfermarias e clin icas, 
destacando-se a Enfermaria do Asilo Afonso Pena. a Enfermaria dos 
Tuberculosos, a 1 a. e 2a. Clinicas Cirúrgicas, a Clfnica Oftalmológica, a 
Clínica Otorinolaringológica e ainda as de Obstetrícia, Ginecologia, Der
matologia. Si fili gráfica e Pediátrica. Com relação ao serviço funerário , 
havia um contrato da Prefeitura com Felfc io Roxo, que de forma monopo
lista controlava este serviço provocando em várias ocasiões severas 
críticas nos jornais, 

Assim como os loucos, os tubercu losos também preocupavam, não 
só pela situação de endemia da doença. mas também pela necessidade 
de um isolamento mais eficiente evitando-se epidemias. Segundo os 
médicos era preciso criar um hospital exclusivo para os tuberculosos. 
Enquanto não se dispunha dessa nova unidade, os relatórios ind icavam 
o perigo do contágio . 

Por causa desses problemas muitas vezes sem uma solução adequa
da, vivia-se em muitos casos do improviso. Era prefedve l desrespeitar as 
regras básicas de isolamento. porém dentro do hospital, do que desres
peitá-las de maneira extrema, liberando o moribundo para ir viver seus 
últimos momentos com a taml lia onde o ri sco de contágio seri a sem 
dúvida maior. 

A capacidade de confortar os doentes terminais era por isso mesmo 
um monopólio do hospital, que contava com irmás de caridade capazes 
de consolá- los usando seus conhecimentos paramédioas. acompan'han
do com os fami liares. dentro das regras e cuidados apropriados , os 
derradeiros instantes do doente. Ape.sar dos prob lemas para atender ao 
aumento da demanda por leitos, era preferfvel improvisar dentro das 
regras . 

O auxflio do corpo de técnicos era muito importante para os médicos. 
e no caos em quetão, este corpo técnico era composto em grande parte 
por irmãs de caridade. Sua disponibilidade quase que absoluta era um 
fator de peso no processo de atendimento aos doentes. Às vezes, o único 
atendimento possível era o conforto espiritual. o consolo da irmã de 
ca ridade ao lado do leito do moribunda. 18 Gom a intenção de aprimorar 
o atendimento, em novembro de 1917, alguns médicos resolveram fundar 
uma escola profissional para a formação de padioleiros e enfermeiros. 

Não se pode desconhecer a atuação de setores organizados do 

18 A~ enfom bas que aiUavarn na Sanlll Casa de !lie!o HC\Ii~om aram l rm"~ s~rvus do l:~p! r llo Sarl lo, l'laslanle 
e logl~das pclos m _dícos ClllO di rigiam a uosllluiç!lo peláaSplrllo de economia e ~lonç0o dedicado aos pac~ent 

' 
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catolicismo que também colaboraram em oef·esa da medicina social, às 
vezes trabalhando lado-a-lado com os médicos como pesso I técnicos 
dentro dos hospitais, ou simplesmente dando conforto espiritual. Se a 
manifestação de religiosidade deixa transparecer um lado menos técn ico, 
mafs emoc tanal do hospita l, por outro lado isso significa também a 
capac idade de can1ortar a doente e sua família com uma importante 
propaganda do atend imento junto à população. 

A Santa Casa mantinha contratos, como lá vimos, com o governo do 
Estado, sendo cons iderada responsável pela Assistência Pública em 
Belo Horizonte. Para o at.endimento aos doentes em suas várias enferma
rias , havia um contrato firmado com a Facu.ldade de Medicina que assim 
franqueava aos alunos um aprendizado prático, espécie de estágio. 
Esses alunos faziam o que se denomina hoje "residência médica". les 
eram denominados "internos" pelo Reg imento Interno. sendo esco lhidos 
pe los chefes das enfermarias. geralmente um médico ou c irurgião efetivo. 

. A hierarquia do corpo clinico apresentava a segu inte conf'iguraçáo: 
1) médicos e cirurgiões efetivos: 2) assisten tes: 3) internos; tl) enfermei
ros. Observa-se que as funções estão muito bem .ajustadas de modo a 
permitir um aten to acompanhamento dos pacientes internados. Nesta 
hierarquia há também a perspectiva de formação de novos quadros 
dirigentes. 

Os cuidados com a higiene estão exp lícitos nos deveres dos enfer
meiros que não podiam deixa r um doente ser internado com a sua roupa 
e sem os "cuidados de limpeza corporal''. Tinham também que proceder 
a uma rigorosa limpeza dos quar1os e entermarias , principalmen te depois 
de serem desocupados . As dietas dos doentes também eram fiscalizadas 
pelos médicos com a auxíl io das irmãs. (REGIMENlO IN - RNO, 1917, 
capítu los X e XI) 

No Art igo 39 da Reg imento Interno, encontramos medidas que vi sa
vam manter o doente gratu ito sob absoluto controle dentro do hospital, 
ameaçando-o de expulsão em caso de insubordinação. ra uma forma 
mais direta de subjugar o doente pobre. sem subterfúgios. 

Acompanhando toda essa estrutura hospita lar havia também o ser
viço religioso. Confundindo-se com as lunçóes dos médicos, as irmãs 
tinham os cargos de administradora. economa (superintendência da 
desper1sa, rouparia, lav.ander ia, arrecadação, cozinha, drogaria e almo
xar.ifado), ta rmacêutica e enfermeira . As aptidões das Irmãs eram reco
nhecidas pe la Irmã Superiora. 

Os serviços re ligiosos eram também ministrados pel·as Irmãs que 
possuíam ainda um Capelão oficial, atuando na Capela de Nossa Senhora 
do Carmo dentro das dependências do hospital. O serviço religioso 
católico apostól ico romano era ofic ial, embora nos Esta lUtos se garantisse 
o atendimento a indlvfduos de qualquer ullo. 
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Como já foi assinalado, os doentes com infecc;;ões epidêmicas não 
podiam ficar na Santa Casa. Havia o Pavi lhão Semmelweiss que recebia os 
pacientes com infecção cirúrgica enquanto o Pavilhão Roberto Kock era 
desUnado aos tuberculosos. O que normalmente acontecia, era a trans
ferênc ia dos int'ectados para o Hospita l d Isolamento Cicero Ferreira. 

Este hospital possuía um fleg imenlo que se preocupava em organizar 
mafs ainda as suas enfermarias para impedir o cantata entre doentes 
acometidos de diferentes doenças. Os funcionários do hospital d viam 
tomar banho, trocar de roupa e se submeter a uma severa desinfecção 
antes de saírem . Deviam ainda se vacinar contra varíola de 4 em 4 anos 
e contra infecções do grupo tílico de 3 em 3 anos, submetendo-se ainda 
a outras desinfecções designadas pelo diretor. 

Outro hospital da época, c riado pei.;J Facu ldade de Medicina nos idos 
de 1919, era o São Geraldo. Contendo c linicas oftalmológica e otorinola
ringológ ica, esta inst ituição cumpria também a tarefa de hospita l ~esco l a , 
administrado pela l=aculdade de Medicina. Vi sava também o tratamento 
"compatível com lodas as posições sociais". No seu Regu lamento encon~ 
tramas claramente seus objetivos: assistência social através da atividade 
clínico- médica. 

O atendimento deveria se'r gratuito e se estender à toda popu lação 
pobre, pri cinpalmente a infanti l. Com gratuidade re!ativa deviam ser 
atendidos os servi dores do Estado, Civis ou militares , o clero e congrega
ções religiosas. as coletivi dades operárias de empresas ag rícolas. co
merciais e industriais. 19 

Fazendo par çom a Santa Casa no atendimento aos pobres, definin
do-se prioritariam nte por crianças , o Sao Geraldo enfatizava em seu 
Regulamento a importância de se dar além da assistênc ia material, a 
assitência moral à população internada. Para que isso fosse possível 
havia o "recreio estético e educativo". 

~ impor tante lembrar ainda a parceria de instituições que não se 
inc luíam na mesma categoda da Santa Casa. como por exemplo, o caso 
da Cruz Verme1 ha.20 Desla lorma, podemos afirmar que a Santa Casa não 
era a única instituição que se preocupava com a higienização do pobre, 
mas era aquela que possuía a melhor e maior infra-estrutura para esse 
tipo de atendimento, 

Descritas todas essas funções e os principais macanlsmos empre
gados para o a1end imento aos doentes pobres, é chegada a hora de 
fazermos algumas conclusões. 

19 Esm assoc laçau nas ' ' no llnnl cln 1 H cnm o obj<JIIvo CJ I) rend r e lllglun11.ór "" r.rottnçlls pobres de Balo 
Horl7onle Nao rBlll11ho pU~ I prcnrlomefll dHt1, onbor<1 ocorross m xn rt\ll rfr: rnlln() no m nor s. r otl ll zudo~ 
por médico ·. N~o Oi lllllm m umll rnr.l ilvl çeo l!l'!la r·. Parr1 rrrai l t!S dei:Jibr!~ v 1 SOUZil, Mar o AntOnio de. op 
c il. , 1994, p 00.92 

20 - ~os irJiormiJçoos acorctJ desto rn l <ltl r~·ao ncoolram-se nu seu REGULAMENTO DE 1920. 

126 

A Santa Causa da Santa Casa 

A primeira conclusão é que a Santa Casa atuava como linha de frente 
no assistencia lismo aos doentes pobres em Belo Horizonte. Isto dava a 
ela uma enorme autoridade, colocando em seus quadros médico e 
re lig ioso a responsab ilidade pe la defin ição da política assistencial de 
saúde a ser seguida na nova capital. 

Os adeptos entusiastas das vantagens da medicina s.ocial possuíam 
na Santa Casa de Belo Horizonte o seu melhor laboratório Sua prática, 
cujas teorias nasciam na Faculdade de Medicina, era ali aplicada através 
dos alunos residentes, e por meio dos atendimentos dos médicos espe
c1alizados à população da c idade nos consultórios e clín icas. 

Par outro lado, ao definir as metas para a organização imposta por 
esses médicos, a Santa Çasa enquanto vanguarda , criou seus instrumen
tos para garantir a continuidade do trabalho desenvolvido na área de 
saúde. Apesar das impr-ovisações do dia-a-dia, as teorias da medicina 
social se impunham, pois, era esse o sentido do 11ospital a partir do final 
do sécu lo XIX, com o qual a Santa C sa estava afinada. 

O que se preténdia naquelas d cadas inic iais do século, em se 
tratando do assistencial ismo. era antes de tudo disc iplinar, moralizar 
todos os segmentos sociais, principalmente aqueles considerados peri
gosos pelas elites. A sa1úde era algo por demais preocupante para set 
deixada de lado e para não ser obj.elo da atenção das autoridades 
médicas e po líticas. 

Belo Horizonte estava inic iando um p~ocesso de concentração popu
lacional, de concentração de mão-de-obra, iosse pelo lado de uma 
incipiente indus1rialização., ou pelo lado que mais caracterizava a nova 
capita l, um contingen le de operários da construção c ivi l, ou da simples 
expansão comercial empurrada pela presença dos !·uncionários públlcos 
que começavam a residir na nova capita l. Não era possível pensar a 
cidade sem um hospital geral. A moderna concepção de uma c idade 
pianeíada previa uma região para os hospitai.s, e nas pranchetas dos 
engenheiros construtores esse lugar estava assegurado. 

Dessa maneira, os adeptos da medicina soci.a l deviam estar aptos 
para criar e administrar um hospital que pudesse não só dar aternd imento 
mais sofisticado aos doentes ricos, como também atender, principalmen
te, os doentes pobres dentro de certas conveniências específicas dos 
p lanos de higienização da cidad~ . 

A Santa Casa estava sendo criada sob o mesmo princípio que 
motivara o planejamento da cidade, nasoia para ser um modelo, para ser 
padronizada, r ce endo uma organização primorosa. A ela cabia defin ir 
quem seria isolado e como. quem devia receber mais ou menos cu idados, 
quem merecia ser confortado e quem devia ser asilado. Por último, tomar 
providências para. vacinar a popu lação prevenindo doenças contagiosas. 
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Corpos saudáveis e higi nizados, mentes ordeiras e voltadas para 
os valores mora is e r ligiosos que abençoavam o mundo do trabalho. 
esses eram os objetivos da elite belo-horizontina. Os doentes não eram 
apenas atendidos e curados , eram instruidos também, rec bendo dos 
médicos aqueles conselhos indispensáveis para evitar os problemas que 
desorganizariam a higiene e a saúde da cidade, pondo em risco toda a 

população. 
Se no sécu lo XVIII, como diz Foucault, o hospital era um "morredouro", 

no século XX ele passou a ser, como a Santa Casa nos ensinou, um 
grande laboratório. que assegurado pela prática da corporação médica, 
observava a doença e o doente na ten tativa de evitar a desordem dos 
corpos e a desordem social através da medicalízação e do controle do 

corpo. 
Como vimos, a San ta Casa de Misericórdia de 8 lo Horizonte cumpria 

um importante apel no at ndimento aos doentes pobres e ricos. A 
atuação do médico na perspectiva da economia da caridade e do 
pensamento da medicina socia l se fazia no sentido de higienizar toda a 
sociedade. Sem o controle estatal, mas com a presença constante do 
poder público, tanto a família rica quanto a família pobre e os indigentes 
em geral, tinham que rec ber dos médicos um tratamento que permitisse 
a plena realização da higiene pública, única em condições de garantir a 
saúde social. idealizada no pensamento social das elites e do saber 
médico como fator indispensável para garantir a ordem pública. 

ANEXO I 
1. Quadro: Origem espacial dos doentes - ano 1919 

Belo Horizonte - 1.551 

Outras Cidades - 1.4-20 

Total - 2.971 

Fonte: Relatório da Santa Casa de M1sencórd1a de Belo Honzonle, 1919. 

2. Quadro: Média de doentes por dia 

Ano Média 

191 216 

436 

elo Horizonte. 1916 1928. 
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3. Quadro: Assistidos de acordo com a condição social 

Período Pensionistas Indigentes 

1916/1920 870 5.243 

1923/1930 489 2.824 

Totais 1.359 8.067 

Fonte: Relatórios da Santa Casa De Misericórdia de Belo Horizonte , 1916 a 1930. 
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