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Figura 3 – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, Revista Esseuvê 1944 
Foto – Tânia Registro 
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1.1 O OBJETO EM ESTUDO E A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objeto em estudo é a criação do Hospital Santa Teresa, o macrospital 

psiquiátrico público de características custodiais de Ribeirão Preto, não por amor a um 

atavismo do "ídolo das origens", mas por curiosidade pelas razões, principalmente 

aquelas que estão nas entrelinhas de todas as coisas. 

Desacreditar de alguma coisa não é suficientemente plausível para 

tergiversarmos, e nesse sentido é preciso irmos "às origens". Vamos aos documentos 

não mais para "decorá- los", "copiá- los" ou "proclamá-los", mas para compreendê- los, 

interpretá- los e até questioná- los. 

A desinstitucionalização do Hospital Santa Teresa, por nós visitada, 

anteriormente1, permite-nos dizer que embora seja um processo existente e constitua, 

sem dúvida, um avanço na história do manicômio, articulado à reestruturação da 

assistência psiquiátrica2 no mundo, na América Latina e no Brasil, observamos que é 

um processo incipiente ainda, apesar de já possuir mais de dez anos (1983-2001) de 

experiência renovadora. Fazem parte dessa experiência o Núcleo de Convívio (1983), a 

Vila Terapêutica (1987), as Pensões Protegidas e as Residências Assistidas (1992). 

Incipiente, por quê? Não por falta de empenho da parcela de trabalhadores que 

empreenderam a mudança, mas por uma certa inflexibilidade numérica e 

ideologicamente maior de estruturas físicas e mentais que fazem os hospitais com 

características custodiais. 

CONTEL (1980) observou, quando da instauração do ambulatório 

psiquiátrico nas dependências do Hospital Santa Teresa, em 1974, esse caráter "lento" 

dos hospitais com características custodiais em concretizar mudanças: 

 

                                                                 
1 GUIMARÃES, J.; SAEKI, T. Janelas do Santa Teresa: estudo do processo de reabilitação psicossocial 
do Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto. Rio de Janeiro: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 8 
(2), 2001. 
2 Sobre essa temática pode ser consultado, dentre vasta bibliografia, SERRANO, A.I. O que é psiquiatria 
alternativa. São Paulo: Nova Cultural: Brasiliense, 1986; AMARANTE, P. (coord.) Loucos pela vida: a 
trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1995; DESVIAT, M. A reforma 
psiquiátrica. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999; FERNANDES, M.I.A. Fim de século: ainda manicômios? 
São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 1999. 
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O lapso de 30 anos entre a inauguração do Hospital e a instalação do 
ambulatório [1944 – 1974] demonstra, de modo inequívoco, o ritmo lento de 
mudanças a que estão submetidos os hospitais custodiais. A instalação de 
programas que impliquem em maior contato com a comunidade é retardada 
ao máximo, pois implicam em uma organização e funcionamento hospitalar 
mais diferenciados e que se afastam do tradicional.  (...) Admite-se até uma 
influência dominadora do hospital tradicional sobre seus ambulatórios, de 
modo a invalidá-los (CONTEL, 1980, p. 274). 

 

Visto este aspecto lento de transformação do Santa Teresa, introduzimos 

o nosso objeto de estudo: vamos buscar as entrelinhas da criação do Hospital – "outras 

raízes" –, não para identificar ou classificar a sua atualidade, mas para apreendermos o 

seu processo. Por que um percentual tão limitado de pacientes em vias de 

desinstitucionalização? (18,38% do total de 272 pacientes internados no Hospital, 

atualmente). Ou por que os pacientes-moradores fazem ainda as mesmas coisas: ou 

vagueiam pelo Hospital, ou praticam "a boa laborterapia", ou mantêm-se nos horários 

permitidos nas enfermarias/pavilhões? E por que o tempo continua ainda aquele tempo 

antigo, o "tempo morto"3 dos manicômios, cujos horários pré-estabelecidos das 

refeições, quase sempre absurdos e a fixidez das atividades ainda preenchem os ares, os 

odores, os cantos (o antro?) do Hospital? 

A institucionalização do Santa Teresa ou a criação do Hospital foi 

decretada em 1937, tendo sido definida a sua inauguração para 1938. Em 1940 foi 

revogado o decreto de criação e por fim em 1944, no dia 1 de março, o Hospital 

começou a funcionar oficialmente. Apesar da demanda de "dementes" existentes na 

cidade, que até então estavam pelas ruas, recolhidos nas cadeias públicas, enviados para 

o Juqueri ou antes no Asilo Dr. Bezerra de Menezes, criado em 1933 para indigentes, o 

Hospital foi legitimado com pacientes vindos do Hospital de Juqueri de São Paulo. Ora, 

por que vir de Juqueri, se aqui tinha tantos dementes que, além dos internados no Asilo 

Dr. Bezerra de Menezes, outros eram enviados para aquele Hospital na Capital ou 

permaneciam nas cadeias locais? Mas antes a tendência era a centralização na Capital, 

só depois foi a descentralização. Bem, por isso mesmo, se o Hospital estivesse pronto 

como se propunha, para a sua abertura, absorver a demanda local e da região iria 

contribuir para a descentralização de Juqueri, assim não iriam para lá os doentes de 

Ribeirão Preto e circunvizinhança. Então foi o famigerado "desafogamento de Juqueri"? 

Dizem que foi... Ora, mas testemunhas oculares disseram: "o Hospital precisava ser 

                                                                 
3 MOFFATT, A. Psicoterapia do oprimido: ideologia e técnica da psiquiatria popular. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 1984; MOFFATT, A. Terapia de crise. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
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tocado, não tinha funcionário, não tinha ninguém!" (E-1). Então, vieram pacientes "em 

condições de tocar os serviços de adaptação e manutenção do Hospital". 

Além do mais, o Juqueri nasceu "afogado", podemos dizer quase sem 

exagero, porque desde os seus primeiros anos de funcionamento se viu povoado por um 

contingente crescente que concretizou cedo o fantasma da superlotação. Fizeram-se 

mais e mais ampliações, tanto internas através das colônias, quanto externas através das 

suas sucursais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 – Alas masculina e feminina de pacientes internados no Asilo 
Dr. Bezerra de Menezes, Arquivo Público de Ribeirão Preto 

Foto – Tânia Registro 
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Então, quanto a um hospital criado em 1944, como foi o Hospital Santa 

Teresa, não pode-se afirmar cabalmente que fora para o desafogamento de Juqueri, 

antes deveríamos perguntar, por que, tão tardiamente, abrir suas portas com pacientes de 

Juqueri? Tal questionamento, pode, à primeira vista, parecer impróprio, mas revisitados 

os "fazeres" daqueles primeiros pacientes vindos de Juqueri "em condições de auxiliar 

nos serviços de adaptação do estabelecimento" (OFÍCIO, 17/03/1944), encontramos 

motivos plausíveis para outras raízes de uma história. 

A criação do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto com o propósito de 

desafogamento do Hospital de Juqueri em São Paulo é consenso entre os relatos 

existentes. Esse motivo foi escrito e transcrito pelos estudos realizados acerca do Santa 

Teresa, como será demonstrado na segunda parte deste item (1.2 Historiografia do Santa 

Teresa). 

Ora, mas se era só para desafogar Juqueri, por que em Ribeirão Preto e 

no ano de 1944? E se só foi criado um Hospital de Alienados em Ribeirão Preto em 

1944, quando o hospício se institucionalizou no Brasil na segunda metade do século 

XIX (1852), o que ocorria com a demanda de pacientes psiquiátricos existente nessa 

localidade antes de 1944? As reflexões sobre esses questionamentos dão voltas e voltas 

e suscitam respostas que ultrapassam o corte histórico por nós visitado, 1937 – 1948, 

mas que assim mesmo consideramos necessário trazê- las para elucidação do presente 

objeto de estudo, como por exemplo, os relatos do jornal local A Cidade da primeira e 

segunda décadas do século XX. 

Sim, o Hospital Santa Teresa foi inaugurado com pacientes vindos de 

Juqueri, os documentos oficiais corroboram esse conhecimento, mas era preciso olhar 

sob outra ótica para esses mesmos documentos: como se deu esse desafogamento? E 

nos anos seguintes qual era a demanda do Hospital? Consultemos outra vez, então, os 

documentos oficiais e encontraremos uma ampla demanda local e regional que passara a 

desembocar no recém-criado Hospital Santa Teresa. Consultemos também os jornais da 

época e encontraremos os vestígios/determinações de uma história local política, social 

e econômica. Mas isso ainda é pouco, precisamos de vozes, necessitamos da história 

oral, das memórias dos atores envolvidos ou testemunhas daquele processo. 

Que razões subscrevem-se, nas entrelinhas desse lugar comum: o 

desafogamento de Juqueri? O que não foi dito, quando todos dizem que o Santa Teresa 

foi criado para desafogar o Juqueri? 
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Nosso pressuposto é de que há outros motivos, que, embora silenciados, 

foram muito mais determinantes da criação que os pacientes de Juqueri vieram 

legitimar. E que motivos poderiam ser esses? Locais, econômicos, políticos e sociais de 

uma cidade produtivamente diferenciada, numa palavra traduz-se lapidarmente, e, por 

ambos os lados, criar ou não criar um Hospital de Psycophatas em Ribeirão Preto: uma 

questão eminentemente político- local e só por extensão, e aí assim, deveras relacionada 

ao desafogamento de Juqueri. Tal pressuposto encerra a nossa "desconfiança" e 

correlata inquietação: não fora o Santa Teresa criado para desafogar Juqueri, mas, 

pronta e convenientemente Juqueri que significava a política de assistência aos 

psicopatas no Estado de São Paulo, prestou-se ao motivo contundente dos arautos da 

política agroexportadora local e estadual: uma cidade "do porte de Ribeirão Preto" não 

podia mais continuar com o "quadro tetrico" dos dementes amontoados nas cadeias 

locais ou a habitar as praças públicas. 

Que diferença ou que relevância tem isso hoje? Argüimos: tem sim, 

diferença e relevância também. Diferença porque se constata de longa data a 

determinação das forças políticas e econômicas sobre a assistência em saúde e, no caso 

a assistência psiquiátrica. Ribeirão Preto teve (quando teve) um Hospital de Alienados, 

às expensas de barganha política e só corolariamente por determinação de uma 

assistência sistematizada por princípios científicos, daí a tardia realização do princípio 

da melhor assistência preconizada, que era a existência de um hospital especializado. E 

relevância porque data deste começo o que se tornou por mais de cinqüenta anos o 

Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, designado nestes tempos de 

desinstitucionalização, Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, como afinal foi sempre 

mais conhecido. Ou seja, a assistência aos doentes mentais em Ribeirão Preto, de início, 

se tornou nitidamente dividida pelo espaço dos que podiam pagar os serviços 

particulares e dos que não podendo, contribuíram para a rápida lotação do Hospital 

Santa Teresa e com isso a sua "carreira" de hospital de crônicos. Aos indigentes estava 

selado o destino de crônicos e ao Hospital Santa Teresa, a famigerada alcunha de 

depósito de loucos, num propiciar de "acúmulo de crônicos e cronificação de agudos", 

como dizia o professor Luiz Cerqueira4. 

                                                                 
4 O professor Luiz Cerqueira, discípulo de Ulisses Pernambucano, popularizou pioneiramente, na década 
de 70 no Estado de São Paulo, a iatrogenia do modelo psiquiátrico hospitalocêntrico e propagou a ênfase 
em uma política de saúde mental comunitária. 
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Ora, mas a história da assistência psiquiátrica no interior não era auto-

suficiente. Havia a determinação que privilegiava a Capital em detrimento do interior5 e 

nem os "coronéis" do café de Ribeirão Preto puderam interferir logo nessa lógica, por 

um lado porque eles mesmos tinham outros interesses mais urgentes que implicavam em 

maiores dividendos políticos e, por outro, porque a Capital tinha as suas próprias 

autoridades, embora dialogassem com os primeiros, também tinham os seus interesses 

guiados por maior notoriedade e barganha política. 

À capital, primeiramente, a centralização da assistência, e depois o 

"privilégio" dos casos agudos, pois dentre outras razões "mostravam serviço", como por 

exemplo, elevado número de altas e campo para a observação clínica da Faculdade de 

Medicina nos moldes da psiquiatria orgânica. Como dizia o dr. Luiz Pinto de Toledo – 

sócio do Sanatório Esquirol em Ribeirão Preto, médico do Santa Teresa e seu segundo 

diretor – em visita do Jornal A Tarde ao Sanatório Esquirol em 1945, "tanto maior é a 

probabilidade de cura, quanto menor fôr o tempo da doença. Os casos agudos de 

esquizofrenía, seja em qualquer das suas quatro especies são debelados em pouco 

tempo, regra geral. O mesmo não sucede com os casos crônicos, cuja percentagem de 

curas é de 10 por cento" (A TARDE, 17.05.1952: p. 2). 

 

 

 

 

Figura 6 – Dr. Luiz 
Pinto de Toledo em 
1952, segundo 
diretor do Hospital 
Santa Teresa, A 
Tarde, maio de 1952 
Foto – Tânia Registro 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Sobre este aspecto vamos nos reportar constantemente à dissertação de DIAS, I.M. A história da 
psiquiatria no Estado de São Paulo (sob o signo da exclusão) , 1985. (Mestrado) – Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Então, ao serviço público do interior os resíduos do resíduo: os 

indigentes que fatalmente tornavam-se sinônimo de crônicos, considerados entrave para 

o progresso da ciência psiquiátrica. No interior do hospício público do interior, 

encontrava-se o emblema máximo dos abandonados sociais fora e dentro do 

manicômio: os indigentes/ crônicos e esse seria o quadro de referência, dentro do qual 

só na década de 80 (1983) recrudesceriam os frutos de um processo de transformação, 

que de uma "casa de loucos-crônicos- indigentes" torna-se, obviamente mais custoso. 

Em seu sentido cultural, nos hospitais com história de pacientes com longa internação e 

sem família há uma mentalidade arraigada de que o hospital é o melhor lugar, é o 

protetor dos loucos. 

O fato é que, muito embora os pacientes de Juqueri tenham vindo, como 

foram, em outras ocasiões, para outras localidades, legitimar a vigente tendência 

político-administrativa da loucura no Brasil, ora enviados enquanto se construía o 

mecanismo para a centralização – como foi o caso da demanda deslocada do que seria o 

Juqueri para Sorocaba em 1896 –, ora manipulados pela descentralização como foi o 

caso de Ribeirão Preto, certo é que a inquietação ribeiropretana pela criação de um 

Hospital de Alienados é bem mais antiga do que a sua realização. Isso porque era 

notória a existência de considerável e freqüente número de dementes nas cadeias 

públicas locais e da região, problema que maculava o ideal da "capital do café" e que se 

agravava com a impossibilidade de atendimento por parte de Juqueri, quase sempre 

superlotado. 

Mas a questão da assistência aos alienados em Ribeirão Preto, não fora 

tão simples. Além dos inconvenientes da centralização em Juqueri na Capital do Estado 

e das recidivantes demandas mantidas nas prisões locais, a promissora Ribeirão Preto 

dialogava com  a  Capital  do  Estado  notadamente  através  do  que  tinha  sido  o  seu  

potencial agroexportador, cujo maior porta-voz foi o antigo Partido Republicano 

Paulista, com representação eminente nesta cidade. Por influência do seu passado 

"grandioso", Ribeirão Preto desenvolvera-se muito rapidamente em curto período 

histórico, não podendo abdicar de serviços assistenciais que dessem à cidade os ares que 

a sua fama reivindicava. 

Além das degradantes ocupações dos alienados nas cadeias públicas, 

também sempre houve, em Ribeirão Preto, figuras excêntricas que "perturbavam a 

tranqüilidade da cidade" em suas principais praças públicas, os quais, tornaram-se 

"célebres": "Chico Louco", o "tarado do arroz doce", o "louco que desejou parar o sol", 
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"Tom Mix" e "Pé de Anjo". Figuras consagradas nas histórias pitorescas de Ribeirão 

Preto, caracterizadas pela desordem e pela loucura, esses "dementes" tiveram seu dia de 

glória retratados no Ribeirão Preto de Outrora6 (PRATES, 1956). 

Mas quem dera fosse a única necessidade assistenc ial de Ribeirão Preto 

um Hospital de Alienados! No entanto, a cidade, os governantes locais e estaduais 

tinham também outras aspirações. O Hospital de Psycopathas de Ribeirão Preto criado 

por decreto do interventor federal no Estado de São Paulo, Ademar de Barros, em 1937, 

no prédio do antigo Posto Zootécnico na estação Santa Teresa, remodelado e adaptado, 

mesmo tendo recebido material de infraestrutura como mobiliário para aquele fim e sua 

inauguração divulgada para setembro/outubro de 1938, nem começou a funcionar de 

fato. Foram retirados os materiais. Em 1940, abandonou-se a intenção de ali se criar tal 

Hospital, sem nunca ter começado a funcionar. Lá instalou-se, a mesma época, o 

desejado, novo quartel do 3º. Batalhão da Força Pública. O Hospital de Alienados de 

Ribeirão Preto teria que esperar por mais 7 anos, pela sua criação (1944), naquele 

mesmo local que para ele fora destinado em 1937. 

Ora, embora as fontes consultadas não se refiram diretamente a uma 

predileção pela instalação do novo Quartel do 3º. B.C. e a uma protelação da criação do 

Hospital de Alienados, pudemos constatar nos jornais da época, um dilema para as 

autoridades ribeiropretanas: o 3º. B.C. aqui aquartelado precariamente estava em vias de 

ser transferido para Batatais ou Franca, o que era muito benquisto por essas cidades. Era 

preciso dispor-se de um prédio que oferecesse acomodação ao 3º. B.C. e o mantivesse 

em Ribeirão Preto. Embora os jornais relatem a sua alocação no "fracassado Hospital de 

Psycopathas" em Santa Teresa, perguntamo-nos: até que ponto não foi esse dilema 

ribeiropretano responsável pelo fracasso daquele outro? Uma coisa e outra datam do 

mesmo período, 1939/40. 

Pois bem, perguntaríamos ainda, o que inquietava mais as autoridades da 

cidade: perder o 3º. B.C. e com ele as suas cogitadas vantagens policiais e econômicas 

para uma cidade vizinha? Ou protelar o "sonho" da assistência aos alienados, que note-

se, naquela época – Estado Novo – havia se concentrado novamente na centralização em 

Juqueri. Com essa última finalidade foi construída em 1940 a oitava colônia agrícola de 

Juqueri (Colônia Ademar de Barros). 

                                                                 
6 Ribeirão Preto de Outrora é o título do livro escrito por Prisco da Cruz Prates, no qual registra fatos e 
personagens pitorescas da cidade, no início do século. 
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Eis aqui o nó górdio, cujo desenlace imprescinde de uma nova escrita da 

história. Agora podemos desconfiar, reconsiderando os documentos oficiais, uma vez 

que o ponto complexo e revelador não é necessariamente o que fala, mas pode ser 

exatamente o que cala, aquele que silencia. 

O governo do interventor federal Ademar de Barros priorizou a 

assistência social, mas assim mesmo, a demanda da assistência psiquiátrica 

ribeiropretana e das cidades circunvizinhas, veria a sua reivindicação protelada. Mas 

isso é só o pano de fundo. Degradante mesmo, era o quadro dessa assistência, que pode-

se dizer, desassistência, uma vez que os doentes mentais eram relegados, tal como 

durante o Brasil Imperial, às celas das prisões, amontoados com os presos comuns. Essa 

realidade fora motivo de indignação da Sociedade de Medicina da Capital do Império 

em 1830. Um século após, 1930, Ribeirão Preto, que não era uma cidade qualquer, mas 

fonte diferenciada pelo potencial cafeicultor, vivenciava esse problema. 

O berço do maior pólo cafeicultor do Brasil adentrava, quase a segunda 

metade do século XX, sem uma assistência social pública e científica aos doentes 

mentais. O jornal local mais progressista da época (havia sido anteriormente, da 

oposição), agora inquietava-se francamente, até criticando o investimento público em 

"embellezamento de certas cousas na construcção de certos edificios, que podem muito 

bem ficar para outra phase melhor, enquanto nas cellas immundas semelhantes nossos 

são retidos por estarem doentes" (DIÁRIO DA MANHÃ, 24.02.1939: p. 6). 

Por hora, adentremos o caminho que escolhemos para nos levar a um 

outro lugar da criação do Santa Teresa que não o de primazia do desafogamento de 

Juqueri, colcha de retalhos da qual, por fim, em 1944, o Hospital Santa Teresa de 

Ribeirão Preto foi criado. Vamos aos vestígios dos dias que passaram... e como? Por 

intermédio da escrita da Nova História. 

 

De um lado, recusar o "ídolo das origens", porque, de acordo com um 
provérbio árabe, "os homens se parecem mais com seu tempo do que com 
seus pais". De outro, estar atento às relações entre presente e passado, isto é, 
"compreender o presente pelo passado", mas também "compreender o 
passado pelo presente" – donde a necessidade de um método "prudentemente 
regressivo" (LE GOFF, 1998, p. 34). 

 

 

No âmbito da História acadêmica que até os nossos dias mantém-se ainda 

predominantemente positivista, insere-se, na década de 30 (1930), uma outra forma de 
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se "fazer história". Trata-se, dentre outras abordagens parcialmente influenciadas pelo 

materialismo histórico, da História Nova francesa. 

A ascensão de uma História Nova data de 1929 na França através do 

movimento dos Annales, constituído por um grupo de historiadores de influência 

interdisciplinar que se contrapõe à forma e ao conteúdo da História dominante e propõe 

uma tripla novidade: novos problemas, novas abordagens e novos objetos para a 

História (BURKE, 1997). 

Para LE GOFF & NORA (1995) os novos problemas colocam em causa 

a própria História; novas abordagens modificam, enriquecem, subvertem os setores 

tradicionais da História; novos objetos, enfim, aparecem no campo epistemológico da 

História. 

No que tange ao conceito de tempo histórico, a Nouvelle Histoire 

realizou a terceira revolução epistemológica aliando-se às Ciências Sociais e rompendo 

com a Filosofia (Filosofia à Ciências Sociais). A primeira revolução teria sido 

produzida pela Religião ao romper com a interpretação mitológica da História (Mito à 

Religião) e a segunda produzida pela Filosofia ao romper com a Religião, visão 

teológica da História (Religião à Filosofia) (REIS, 1994). 

O rompimento com a Filosofia e a aliança com as Ciências Sociais 

contribuíram para o aparecimento dos novos objetos, das novas fontes e das novas 

técnicas da História em busca de um lado mais objetivo do mundo humano: a 

necessidade social. 

 

A história não será mais a narrativa de povos e indivíduos livres, produtores 
de eventos grandiosos que fazem avançar o espírito universal em direção à 
liberdade. Ela é a pesquisa, análise, teoria e cálculo, limitados em sua 
validade, de fenômenos necessários, repetitivos e massivos, que limitam a 
ação livre individual (REIS, 1994, p. 18). 

 

Sob influência da Economia, da Sociologia, da Geografia, da 

Antropologia e da Psicologia a História pesquisará o campo econômico-social-mental 

que permeia e permanece nos fatos. Essa visão valoriza o levantamento e a 

consideração de fontes antes negligenciadas. 

 

Os documentos não são mais ofícios, cartas, atas, editais, textos explícitos 
sobre a intenção do sujeito, mas listas de preços, de salários, séries de 
certidões de batismo, óbito, casamento, nascimento, fontes notariais, 
contratos, testamentos, inventários. A documentação massiva e involutária 
torna-se prioritária em relação aos documentos voluntários e oficiais. Os 
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documentos são arqueológicos, pictográficos, iconográficos, fotográficos, 
cinematográficos, numéricos, orais, enfim, de todo tipo. Todos os meios são 
tentados para se vencer as lacunas e silêncios das fontes, mesmo, e não sem 
risco, os considerados antiobjetivos (REIS, 1994, p. 19). 

 

Ou como disse LE GOFF (1998)  

 

A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a 
história de Langlois e Seignobos [a história positivista], fundada 
essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada 
numa multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos, documentos 
figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. (...) 
Porque se tratava de saltar os muros, derrubar as divisões que separavam a 
história das ciências vizinhas, especialmente da sociologia (LE GOFF, 1998, 
p. 28-30). 

 

"Uma história não automática, mas problemática", eis em síntese, a 

prerrogativa/legado dos Annales, uma história para o tempo presente que desvele o 

estado de instabilidade definitiva do mundo e das coisas, subvertendo dessa forma, a 

perspectiva eurocêntrica da história tradicional – história historicizante no dizer de 

Lucien Febvre. 

Trata-se de uma história que se comunique com as suas fronteiras, seja a 

economia, a demografia, os costumes, a geografia, a psicologia, a psiquiatria, etc. No 

dizer de LE GOFF (1998: p. 38): "História dos homens, de todos os homens, não 

unicamente dos reis e dos grandes. (...) História em movimento, história das evoluções e 

das transformações, não história estática, história quadro. História explicativa, não 

história puramente narrativa, descritiva – ou dogmática". 

Para LE GOFF (1998, p. 54), a história exige uma nova escrita, tal que 

explique as lacunas, os silêncios da história tradicional, assentando-se "tanto sobre esses 

vazios, quanto sobre os cheios que sobreviveram". 

Ou ainda, uma história que veicule os silêncios da história oficial que se 

prestam ora às exigências do Estado, ora à identidade de uma sociedade e à imagem que 

ela quer dar de si mesma, "esses silêncios jogam um véu pudico sobre alguns segredos 

de família – cada instituição, cada etnia, cada nação tem os seus" (FERRO, 1989, p. 34). 

SCHMITT (1998), na esteira do legado da história nova, tece 

considerações sobre "a história dos marginais", da qual os loucos fazem parte e refere 

que os marginais são justamente os que escapam a todas as estruturas de integração 

numerosas e complementares da sociedade, as escolas, a fábrica, a família, etc., e chama 

a nossa atenção para o seguinte questionamento: "Eles são a-sociais em relação à 
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sociedade dominante. Acaso isso significa que não possuem, em seu 'meio', regras 

sociais próprias? Ou, inversamente, deve-se pensar que formam uma 'contra-

sociedade'?" Esse autor relata que os indigentes – "inúteis ao mundo" – também fazem 

parte dos marginais, o que aglutina sobre a grande maioria dos pacientes psiquiátricos 

internados em manicômios – como o são os hospitais com características custodiais – 

um duplo esgar de marginalidade: indigente e louco. E remete-nos à reflexão de que tais 

pacientes duplamente marginais possuem em seu "meio" regras  sociais  próprias,  e  

que não inversamente, mas por isso mesmo formam uma contra-sociedade, espectro que  

produziu o grande medo da (des)ordem e contribuiu para a maciça exclusão da grande 

internação7 na era clássica. Daí para a nossa questão central: a criação de um Hospital 

de Psycopathas em Ribeirão Preto, em 1944, quando muito antes disso as cadeias locais 

que ofereciam apenas o abandono e os maus-tratos, constituiu uma exclusão do mundo 

social e do mundo científico,  sanada  quando  foi  –  a  tardança  do  fato  atesta  isso  –  

às expensas de motivos  político-econômicos em articulação local e supralocal 

(município – Estado). E daí a incursão por uma escrita da História que permite a 

investigação/relevância dos "fazeres" sobre os marginais, dentre os quais, se encontram 

duplamente os loucos/indigentes. 

Segundo SCHMITT (1998), "os historiadores da marginalidade 

começaram preenchendo as lacunas da história tradicional, trazendo de volta à memória 

os esquecidos da história", e, sobre esta prática, se impõe o problema dos documentos 

utilizáveis. 

 

Cada vez que a história se orienta para novos "territórios", ressurge a mesma 
questão: existem documentos específicos que permitam responder às novas 
problemáticas? No caso presente, a pergunta é mais árdua ainda: como ouvir 
a voz dos marginais do passado, quando, por definição, ela foi 
sistematicamente abafada pelos detentores do poder, que falavam dos 
marginais, mas não os deixavam falar. Chegar diretamente ao que os 
marginais diziam, sem passar de uma maneira ou de outra pela mediação de 
um discurso oficial ou erudito, é uma empresa quase desesperada. Não 
obstante, (...) uma renovação dos métodos de investigação às vezes permite 
os melhores resultados [como por exemplo, o emprego das tradições orais, 
podem revelar um resultado diferente do propagado pelos órgãos eleitos da 
sociedade dominante] (SCHMITT, 1998, p. 284). 

 

                                                                 
7 Referimo -nos ao fenômeno da Grande Internação na Europa no século XVII, descrito por Michel 
Foucault, confira: História da Loucura na idade clássica, 1993. São Paulo: Perspectiva. p. 45 – 78: A 
Grande Internação. 
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Agora é isso que queremos também com "outras raízes de uma história 

sobre a criação do Santa Teresa": ouvir a voz dos marginais do passado, embora por 

"mediação de um discurso oficial ou erudito", porque esta voz está contida de alguma 

forma, mesmo que veladamente, nos tais discursos oficiais sobre esse processo. 

Assim, as tradições orais, aliadas aos mesmos registros/arquivos oficiais, 

podem desvelar contribuições antes negligenciadas ou mesmo omitidas de determinado 

processo. As primeiras pela sua fala e os outros pelo seu silêncio, embora essa 

apreensão se articule revelando os dois aspectos simultaneamente – fala e silêncio – em 

ambas as técnicas supracitadas: tradição oral e documentos escritos/oficiais. 

 

É nos mesmos arquivos [oficiais] que o historiador também pode ouvir 
melhor a voz dos marginais. Por mais paradoxal que possa parecer, a razão 
disso é que esses arquivos nasceram da repressão. (...) Trata-se de vestígios 
discretos, mas quão vivos! (SCHMITT, 1998, p. 285). 

 

Esse autor nos alerta para o cuidado que se deve ter com tais palavras que 

escapam do silêncio, pois vêm de lugares da repressão, e por isso "atestam antes de mais 

nada o funcionamento bem ordenado da instituição judiciária", que aqui não perde o 

sentido se fizermos alusão à instituição psiquiátrica. Tal cuidado deve ser considerado 

na reconstituição do "retrato" e da "própria linguagem dos marginais de outrora", que 

embora sufocada quão viva permanece! 

Ainda é oportuno citar SCHMITT (1998, p. 285) quando frisa que "de 

fato, a hipótese básica é a de que uma sociedade se revela por inteiro no tratamento de 

suas margens", daí a contribuição essencial da história da marginalidade, preencher não 

somente as margens da história tradicional, mas também possibilitar uma releitura da 

história do centro. 

 

História inédita das margens, história renovada do centro, esse procedimento 
traz enfim uma contribuição essencial para uma história total em construção. 
Por remeter sem cessar o historiador do centro à periferia e da periferia ao 
âmago de seu objeto, mas também – e sobretudo – porque, através dos 
discursos e das práticas da marginalidade e da exclusão, se manifestam as 
transformações mais fundamentais das estruturas econômicas, sociais e 
ideológicas (SCHMITT, 1998, p. 287-8). 

 

SCHMITT (1998: 288) termina por referir que "a época contemporânea 

terá seus próprios rejeitos, mas nem todos serão novos: talvez a característica mais 

importante da história da marginalidade e da exclusão seja também ser uma 'arqueologia 

do nosso Saber', dos valores e das recusas de nossa própria sociedade". Essa referência 
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nos remete ao conhecimento de que o duplo rejeito a que nos detemos aqui – o louco e 

indigente – é ele próprio um rejeito "ainda" contemporâneo, porém, bem antigo, grosso 

modo, vem desde a já referida grande internação da era clássica ocidental (século 

XVII). Remete-nos também ao presente: "valores e recusas de nossa própria sociedade", 

atentando-se para a noção de documento/monumento proposta por Michel Foucault em 

A arqueologia do saber8, para o que SCHMITT faz alusão, a arqueologia do nosso 

Saber. Ou seja, erigido um Hospital de Psycopathas em Ribeirão Preto, em 1944, 

também por merecimento da assistência social, mas principalmente por premência de 

dividendos políticos locais articulados aos estaduais da cidade de Ribeirão Preto e do 

Estado de São Paulo. Erigido, portanto, não tão "misericordiosamente" um Documento: 

a sua criação, os seus registros... tratam mesmo de um Monumento: planejado, 

calculado e erguido, emblema de razões concretas, não necessariamente convergentes 

ou humanitárias, mas concretas. Como são hoje concretas as circunstâncias para uma 

desinstitucionalização do Santa Teresa que, apesar de existente, inscreve-se no 

"modelo" do que foram os primeiros anos daquele Hospital: numa cultura manicomial 

de casa de crônicos. A desinstitucionalização do Santa Teresa busca espaço e embora 

consiga obter frutos, não se impõe como prerrogativa preponderante da rotina daquele 

estabelecimento. 

 

 

PRESSUPOSTO: O Hospital Santa Teresa de Ribeirão foi criado por necessidade 

socioeconômica e política local e, legitimou – fora legitimado/"tocado" 

pelo – o fenômeno de desafogamento de Juqueri, com a vinda de 

pacientes daquele macrospital de São Paulo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

• Investigar as razões – "outras raízes" – da criação do Hospital Santa 

Teresa de Ribeirão Preto. 

 

                                                                 
8FOUCAULT, M. A Arquelogia do Saber. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 
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ESPECÍFICOS 

• Analisar os determinantes, sócioeconômicos e políticos de Ribeirão 

Preto, no que tange à criação do Hospital Santa Teresa; 

• Verificar a relação tecida entre o desafogamento do Hospital de 

Juqueri em São Paulo e a criação do Hospital Santa Teresa de 

Ribeirão Preto. 

 

 

 

1.2 HISTORIOGRAFIA DO SANTA TERESA 

 

A efetivação do Santa Teresa, na década de 40, institucionaliza a 

assistência psiquiátrica pública e científica em Ribeirão Preto, uma vez que se trata do 

primeiro macrospício governamental dessa cidade, num misto de injunções históricas 

locais que se retroalimentaram com as necessidades econômicas, políticas e sociais 

imanentes à superlotação do Hospício de Juqueri na Capital do Estado e à conseqüente 

estratégia de descentralização da assistência psiquiátrica brasileira dos poucos, macro e 

superlotados hospitais das grandes metrópoles, para os novos hospitais regionais das 

cidades do interior. 

A temática acerca da criação do Hospital Santa Teresa foi retratada em 

estudos publicados, nas décadas de 60 e 70 que, hoje, resgatados compõem um "tecido" 

multidisciplinar. Trata-se de estudos realizados por VIANNA & MACHADO FILHO 

(1967) – psiquiatras; CONTEL et al. (1971) – psiquiatras;. MINZONI (1971) – 

enfermeira; PRIMO (1975) – socióloga; CERQUEIRA et al. (1976) – psiquiatras; 

CONTEL (1974; 1980) – psiquiatra. Esses estudos são tomados como pilares da 

historiografia do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, por constituírem as primeiras 

publicações científicas acerca desse Hospital. No que se referia a criação do Hospital, 

esses autores retrataram a primazia do desafogamento de Juqueri. 

Na década de 90, o Santa Teresa foi locus de pesquisas sobre o trabalho 

vivenciado por enfermeiros e docentes de enfermagem psiquiátrica (MUNARI et al., 

1990); a percepção do paciente hospitalizado (SCATENA, 1991); a análise da prática e 

atuação do enfermeiro psiquiátrico em um contexto de transformação do paradigma 

assistencial do Hospital (BALDI, 1992; SAEKI, 1994); a descrição de programas de 

ampliação do espaço terapêutico (GONZALEZ & PAULA, 1995); as representações 
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sociais dos pacientes sobre a loucura, a internação e o sofrer (PEREIRA, 1997); a 

experiência do movimento de luta antimanicomial (ZERBETTO, 1997); a internação 

psiquiátrica na região de Ribeirão Preto (CORREIA, 1998); a caracterização dos 

enfermeiros (SOUZA, 1999) e a opinião dos psiquiatras acerca da 

desinstitucionalização (CABRERA, 2000). Esses pesquisadores, no que concerne ao 

breve intróito sobre a criação do Santa Teresa, resgataram o relato dos primeiros autores 

que chamamos de pilares e se direcionaram para os seus respectivos objetos de estudo. 

Por isso, vamos aqui nos deter nas bibliografias consideradas os pilares, 

no que se referem à criação/his tória do Santa Teresa, então sempre atrelada ao 

desafogamento de Juqueri, e, por isso, faz-se necessário também, resgatar um pouco 

daquele Hospital da Capital. 

Segundo CONTEL (1980), os grandes hospitais psiquiátricos brasileiros 

surgem nas capitais das províncias durante o século XIX e no início do século XX, 

precedendo a própria psiquiatria, uma vez que aqui nasceram atrelados às autoridades 

de vigilância sanitária/pública como as Santas Casas de Misericórdia e a polícia. 

No Brasil de fins do século XIX a tônica era o "progresso" respaldado 

pela centralização de poder nas metrópoles, isso fez emergir nas duas últimas décadas 

daquele século, a construção de fábricas e simultaneamente dos hospícios, que 

conotavam "simbolicamente o 'progresso' que expandia-se rapidamente" (CUNHA, 

1986). 

Nesse contexto, em 1898 o Juqueri foi fundado em São Paulo Capital 

como instituição-modelo, a propósito das relações político-econômicas da República e 

suas estratégias de disciplinarização da vida urbana em geral e de tratamento da loucura, 

em particular. 

O Hospício de São Paulo, posteriormente em suas novas instalações, 

denominado de Juqueri e, o Hospício D. Pedro II no Rio de Janeiro foram os primeiros 

hospitais brasileiros para insanos, criados, ambos, em 1852. O Hospício de São Paulo, 

inaugurado com apenas nove alienados, já apresentava problemas de superlotação em 

1859, apenas sete anos após a sua abertura. Em 1896, o psiquiatra Francisco Franco da 

Rocha foi nomeado administrador do Hospital e inaugurou suas novas instalações em 

1898, onde se encontra até os dias de hoje, no então denominado município de Franco 

da Rocha-SP, à época de sua construção, situado nas proximidades do rio Juqueri, uma 

área ampla propícia à multiplicação e extensão do Hospício devido ao "fantasma da 

superlotação" (PRIMO, 1975; CONTEL, 1980). 



 21 

No ano de 1935, sob a ameaça da superlotação, torna-se realidade a 

proposta de descentralização de Juqueri – idealizada por Franco da Rocha já em 18999 – 

através da "criação de hospitais regionais para onde deveriam ser mandados os doentes 

crônicos e inofensivos, estudados e disciplinados no Hospital de Juqueri". Mas com a 

instauração do Estado Novo em 1937, voltava-se à prerrogativa da centralização da 

assistência aos psicopatas no Hospício de Juqueri (PRIMO, 1975; DIAS, 1985). 

Com 18 anos de funcionamento (1916), em suas novas e amplas 

instalações, o Hospício de Juqueri concretizou a presença da superlotação, cuja 

resolução foi reivindicada através da construção de asilos regionais no interior do 

Estado: 

 

Em 1916 o Juqueri abrigava 4.000 doentes e suas instalações já eram 
insuficientes para acomodar todos os doentes que exigiam internação. Na 
medida que se observavam os inconvenientes de uma centralização 
excessiva de doentes, foi proposta em São Paulo a descentralização através 
da criação de asilos regionais, a serem situados nos principais centros de 
convergência das estradas de ferro e de rodagem, de modo a constituirem 
uma rede de hospitais pelo interior do Estado (CONTEL, 1980, p. 270). 

 

Segundo PRIMO (1975), o Santa Teresa, na esteira da criação dos 

hospitais regionais e, portanto, do desafogamento de Juqueri, tem início em 1937 

quando o governador de São Paulo Dr. Joaquim Cardoso de Mello Neto assinou o 

Decreto nº. 5610 de 29 de novembro de 1937. Por esse decreto instituía-se a realização 

de reformas em um Patronato Agrícola de Ribeirão Preto para o funcionamento de um 

Hospital Regional de Insanos, que em 28 de junho de 1938, torna-se uma dependência 

do Hospital de Juqueri, então denominado Serviço Geral de Assistência a Psicopatas do 

Departamento de Saúde do Estado de São Paulo. Em 30 de dezembro de 1940, antes 

mesmo de sua concretização e por razões político-partidárias (não definidas por essa 

autora), o Decreto 11.688 extingue o recém-criado Hospital Regiona l de Ribeirão Preto. 

Quatro anos depois, o Hospital terá por fim, a sua legítima certidão de nascimento 

datada de 29 de fevereiro de 1944. Trata-se de um telegrama enviado à estação Santa 

Teresa da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, comunicando a trans ferência de 

vinte internados do sexo masculino do Hospício de Juqueri para o Hospital Regional de 

Insanos de Ribeirão Preto. Só no ano seguinte viria a receber pacientes do sexo 

                                                                 
9 Mas também combatida pelo mesmo Franco da Rocha, quando defendia a supremacia do Hospício da 
Capital – Juqueri – em detrimento do interior. 
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feminino e da região de Ribeirão Preto. Em 1949, é novamente reconhecido como 

dependência do Departamento de Assistência a Psicopatas através do Decreto nº. 17.989 

assinado pelo governador do Estado, Dr. Ademar de Barros. 

Assim, o Hospital Regional de Insanos de Ribeirão Preto criado por 

decreto em 1937, nomeado dependência do Hospital de Juqueri em 1938 e extinto em 

1940, ressurge concretamente em 1944 e em 1949 é renomeado dependência de Juqueri, 

contribuindo para a proposta de desafogamento desse macrospital da Capital, como 

define CONTEL (1980). 

 

Em 1944, inaugura-se o Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto a 6 km da 
cidade, passando a ser conhecido como Santa Tereza, nome tirado da 
Estação de Estrada de Ferro São Paulo – Minas que ficava ao seu lado. Seu 
funcionamento inicial esteve intrinsecamente ligado ao Hospital de 
Juqueri, pois o Prof. Franco da Rocha, já em 1899, levantava a necessidade 
de colônias esparsas pelo interior, as quais seriam necessárias quando "nosso 
Hospício de Juqueri tiver, num futuro não longínquo, doentes em tal número 
que impossibilite a administração, digamos, 1.000 doentes, uma porção 
destes poderá ser removida para pequenas colônias agrícolas próximas às 
cidades" (CONTEL, 1980, p. 270. Grifo nosso). 

 

O novo Hospital Regional de Insanos de Ribeirão Preto recebeu doentes 

do sexo masculino transportados de Juqueri pela Estrada de Ferro e em dezembro de 

1944 contava com 500 pacientes, 81 funcionários, sendo dois médicos com formação 

em psiquiatria – um deles diretor do Hospital, 24 guardas, 4 encarregados de pavilhões e 

47 funcionários de manutenção administrativa e hoteleira (CONTEL, 1980). 

A ala feminina foi inaugurada em 1945, quando então obedeceu-se ao 

plano original de internação de doentes da região. Desde os seus dois primeiros anos de 

funcionamento o Hospital Regional assumiu duas funções: inicialmente colônia de 

crônicos subsidiária da estratégia de descentralização de Juqueri e, no segundo ano de 

funcionamento, centralização do atendimento psiquiátrico regional, "assim mantendo o 

paciente o mais próximo de sua região" (CONTEL, 1980). 

VIANNA & MACHADO FILHO (1967), em levantamento estatístico do 

pavilhão feminino em 1945 (ano de início do seu funcionamento) até junho de 1961, 

observaram um aumento anual do número de doentes internadas, superlotando o serviço 

em 1961, havendo vagas apenas pelo sistema de substituição que consiste na saída de 

uma doente para que outra pudesse ser internada. Ao longo do ano de 1945 foram 

internadas 105 mulheres, 16 anos depois em 01.01.1961, havia 439 mulheres internadas, 
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o que, acreditamos, confirma a triagem de doentes das cadeias locais de Ribeirão Preto e 

região. 

O principal fator apontado por VIANNA & MACHADO FILHO (1967) 

como responsável por essa superlotação, era o número de resíduos, isto é, pessoas 

abandonadas pelas famílias ou responsáveis e que, mesmo após a sua recuperação, 

tornavam-se hóspedes permanentes do Hospital. 

 

A família, uma vez obtido o internamento em hospital gratuito, em geral se 
desinteressa pelo mesmo e se acomoda à sua vontade, livrando-se daquele 
encargo ou responsabilidade, afastando-se do contato do doente, até se 
apagar definitivamente. (...) Quando o paciente melhora ou se acha em fase 
de recuperação, a família não o quer mais, com medo de uma recidiva. Essa 
paciente não pode ser abandonada na rua pela direção do hospital e fica 
constituído mais um resíduo para o hospital e uma boca a menos para a 
família (VIANNA & MACHADO FILHO, 1967, p. 70. Grifo dos autores). 

 

No que se referia à estrutura organizacional, até 1961, o Hospital 

funcionava em condições precárias, com deficiência nas instalações, sem serviço de 

"reeducação e orientação dos doentes", sem um laboratório e nem a possibilidade da 

realização de exames de rotina, atuava baseado apenas no diagnóstico clínico-

psiquiátrico (VIANNA & MACHADO FILHO, 1967). 

 

Grande parte dos doentes portadores de convulsões das do tipo epiléptico, 
quando reajusta na dosagem mínima anti-convulsiva, é recambiada para o 
domicílio, fornecendo o hospital a medicação necessária para 30, 60 ou 90 
dias, com a recomendação de que não deixem faltar o medicamento ao 
doente, vindo buscá-lo à medida da necessidade – porque sabemos que a 
maior parte dos responsáveis pelos doentes não se acha em condições 
financeiras de custear um tratamento a tão longo prazo. Mesmo assim, o 
descuido para com o doente é grande e é freqüente o número de doentes que 
retornam ao hospital, pela não observância das recomendações (VIANNA & 
MACHADO FILHO, 1967, p. 71-2). 

 

É sabido que era elevado o índice de epilépticos e alcoólatras internados 

no Hospital, que notadamente, encontrava-se divorciado da comunidade – fato coerente 

para a época –, o que competia para o despreparo dos familiares no enfrentamento da 

doença e na atuação terapêutica com o doente, gerando o medo, que redundava no 

abandono e na cronificação dos pacientes no ambiente hospitalar, predominando o papel 

custodial do Hospital e a atenção medicamentosa como único tratamento, nem sempre 

satisfatório, como se constata na citação anterior. 

Verificou-se ainda, uma carência de pessoal, em que se tinha um pequeno 

número de médicos. Sobre esse aspecto, tinha-se antiga preocupação registrada em 
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publicação intitulada O Juqueri: ontem e hoje de autoria do Dr. Paulo Fraletti – diretor 

do Departamento Psiquiátrico de Juqueri em 1972: "quanto a diminuição da população 

juqueriana, com encaminhamento para o interior, uma das objeções é que por lá não 

existem psiquiatras" (FRALETTI, 1972). Paralelo ao pequeno número de psiquiatras no 

Santa Teresa, dois psiquiatras em dezembro de 1944, constituiu-se com o passar dos 

anos um grande número de serventes, guardas e vigias que desempenhavam o 

atendimento auxiliar de saúde para com os pacientes. Sendo o trabalho de enfermagem 

desempenhado por esses auxiliares, ou como disse VIANNA & MACHADO FILHO 

(1967), "quanto à enfermagem, – é uma hêresia usarmos esse têrmo – não possuímos 

um só enfermeiro diplomado que tenha noções básicas da enfermagem psiquiátrica. 

Possuímos até analfabetos que levam o rótulo de 'enfermeiro' ".  

Nos hospitais psiquiátricos tradicionais, como o Santa Teresa, era comum 

a existência de um pequeno número de profissionais qualificados que eram os médicos e 

grande número de funcionários semi-analfabetos e analfabetos que desempenhavam 

todas as funções auxiliares, com uma forte presença de parentes (familiares) entre si 

(SÁ, 1983). 

A centralização do tratamento pelo profissional médico como único 

membro com qualificação escolar de terceiro grau no Hospital gerou por parte desses 

profissionais, resistências à introdução de outros profissionais com formação de nível 

superior (PRIMO, 1975). 

Só a partir de 1971, o Hospital passou a contratar profissionais das 

"novas profissões" da sociedade: enfermeiro, assistente social e psicólogo, muito 

embora esse avanço não tenha deslanchado na proposição suposta do trabalho em 

equipe, e ainda fosse muito forte a cultura manicomial no entre e extramuros do 

Hospital. 

 

 

De sua fundação até 1971 o Hospital contou apenas com o médico, o 
atendente, o servente e o vigia. Após 1971 é que passou a contratar 
funcionários nas categorias psicólogo, assistente social, auxiliar de assistente 
social, auxiliar de laborterapia, enfermeiro e auxiliar de enfermagem 
(PRIMO, 1975, p. 32). 

 
 

De um lado, a instituição, apesar de contar [a partir de 1971] com categorias 
ocupacionais que podem atuar enquanto uma equipe de saúde mental e 
oferecer uma diversidade de tratamentos à sua clientela, impede que essa 
situação se concretize. Ao contrário, utiliza diversos mecanismos para 
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preservar a sua estrutura tradicional. Por outro lado, a própria sociedade se 
constitui no sustentáculo desse tipo de instituição hospitalar, na medida em 
que exclui os doentes mentais de seu meio e dificulta a integração de 
pacientes egressos (PRIMO, 1975, p. 93). 

 

Conforme PRIMO (1975), as tarefas de competência técnica dos 

profissionais de enfermagem, serviço social e psicologia foram, por aproximadamente 

vinte anos, desempenhadas de forma leiga por funcionários tecnicamente 

despreparados, o que sedimentou o estabelecimento de "soluções de emergência", como 

reclusão de pacientes sem as devidas recomendações terapêuticas, perpetuadas até o ano 

de 197510. Esse longo período de assistência centralizada no poder médico-custodial 

fortaleceu a chamada cultura manicomial, cuja prerrogativa é a assistência asilar com 

métodos punitivos de acompanhamento dos pacientes e do rechaço da comunidade. 

PRIMO (1975) constatou no Hospital a existência de dois setores: o setor 

administrativo e o setor de saúde, ambos atuando em prol da restituição da saúde da 

população internada. 

O setor saúde, marcadamente tradicionalista, atuava sobre o paciente 

segundo uma concepção reducionista de doença/doente mental como distúrbio orgânico 

e hereditário, fazendo uso de um tratamento centrado na medicação, convulsoterapia 

elétrica e de vigilância/punição do comportamento do paciente (PRIMO, 1975). 

Segundo MINZONI (1971), em 1971, o maior grupo do pessoal de 

enfermagem (35,3%) colocava-se na faixa etária entre 40 e 45 anos; a maioria era de cor 

branca, além dos solteiros (esses eram os mais jovens), havia, também, viúvos e 

casados; muitos analfabetos, o pessoal de enfermagem não possuía além do curso 

primário e não tinha como cursar o ginásio ou o colégio devido às freqüentes alterações 

nas escalas de serviço. As alas – masculina e feminina – do Hospital eram inteiramente 

separadas, havia um homem na chefia de enfermagem na ala masculina e uma mulher 

na feminina. No que se referia ao conhecimento de enfermagem: não existia nenhuma 

técnica que fosse do conhecimento de todo o pessoal de enfermagem. Da população que 

conhecia as técnicas de enfermagem, 83.6% aprendeu a realizá- las no próprio Hospital 

com os colegas, ou com os médicos; 16.4% aprendeu-as em casa, ou no trabalho em 

outros hospitais. 

                                                                 
10 Embora saibamos que, a reclusão dos pacientes não era necessariamente, prerrogativa da 
desqualificação profissional dos funcionários, mas conduta corrente dos hospitais com características 
custodiais. 
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Figuras 7 – Pavilhão masculino do Hospital Santa Teresa, década de 1960 
Foto – Arquivo do Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 – Pavilhão feminino do Hospital Santa Teresa, década de 1960 
Foto – Arquivo do Hospital 
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Em 1971, MINZONI assim descreveu o Hospital Santa Teresa: 

 

Fica a 5 Km do centro da cidade, com 1.100.000m2  de área, sendo 12.000m2  

construídos e 4.000m2 em construção. É um hospital governamental, com 26 
anos de existência, dividido em duas grandes secções, masculina e feminina. 
Possui extensa área ajardinada, porém os pátios são de terra. É um Hospital 
escuro, pintado em côr ocre e está semp re limpo. Possui dois refeitórios para 
a secção masculina e um para a feminina. Os refeitórios são pintados, com 
chão de ladrilho gasto. Possui grandes mesas, que ocupam a extensão tôda 
do refeitório, com bancos ao longo delas. Não há secção de praxiterapia para 
os pacientes, mas alguns são encaminhados para ajudar na lavanderia, 
rouparia, costura, cozinha e trabalhos nos jardins e pomares. Existe uma 
lavanderia, uma secção de costura e uma rouparia para todo o Hospital. Sua 
capacidade é para 900 doentes e possui atualmente 1.230, sendo 530 
mulheres e 700 homens (MINZONI, 1971, p. 27). 

 

Nota-se que o Hospital mantinha as mesmas características estruturais 

encontradas por VIANNA & MACHADO (1967), superlotado e em condições 

tradicionais de funcionamento, a novidade viria a se dar nesse ano de 1971, com a 

introdução dos demais profissionais de terceiro grau para constituição da equipe de 

saúde, e, a abertura do setor de praxiterapia instalado na seção feminina nesse ano, e em 

1973 na seção masculina. Conforme a descrição de MINZONI (1971), podemos ver nas 

figuras 9 e 10, pacientes trabalhando, respectivamente, na lavanderia e na cozinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Lavanderia do Hospital Santa Teresa, década de 1960 
Foto – Arquivo do Hospital 
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Figura 10 – Cozinha do Hospital Santa Teresa, década de 1960 
Foto – Arquivo do Hospital 

 

 

 

MINZONI (1971) constatou dificuldades de locomoção devido à 

estrutura de construção antiga, tipo pavilhonar, com grandes distâncias entre as diversas 

seções. Assim, por exemplo, se um paciente precisava ser levado de maca da ala 

feminina para a seção de cirurgias, eram necessárias, pelo menos, quatro pessoas para o 

transporte. Isso ocorria porque a maca era de tipo antigo, pesada e sem rodas, devendo 

ser carregada em um trajeto em aclive, com escadas e rampas. As seções de costura, 

lavanderia e rouparia eram distantes das enfermarias, e o transporte de roupa suja e 

limpa era feito com o auxílio de caminhonetes. Anteriormente a 1971, esse serviço era 

realizado pelos atendentes, que transportavam as trouxas de roupa na cabeça. 

As atendentes vestiam um avental branco fabricado na rouparia do 

próprio Hospital por cima de sua roupa de uso diário. Aquelas que tinham mais 

responsabilidades ligadas à limpeza usavam um avental de brim azul. Os atendentes 

utilizavam os banheiros dos pacientes. Não havendo bebedouros, pacientes e atendentes 
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serviam-se de água das torneiras. Todos os atendentes residiam longe do Hospital. Os 

meios de transporte usados eram bicicleta, charrete, ou carro alugado. Alguns se 

locomoviam a pé e gastavam aproximadamente 50 minutos nesse trajeto (MINZONI, 

1971). 

Tendo estudado especificamente a seção feminina por impossibilidade de 

também fazê- lo na masculina, MINZONI (1971) observou que todas as pacientes eram 

indigentes e usavam uniforme da Instituição que, para as mulheres, era um avental 

xadrez em branco e preto. 

Nos hospitais públicos para que os pacientes fossem internados 

gratuitamente exigia-se a obtenção do atestado de indigência adquirido nas delegacias 

de polícia (VIANNA & MACHADO FILHO, 1967). 

Na seção feminina existiam cinco enfermarias, com um total de 300 

leitos e mais 230 leitos-chão, perfazendo o total geral de 530 pacientes. O termo leitos-

chão foi cunhado pelo Professor Luiz Cerqueira para designa r as acomodações de 

pacientes em colchões no chão, por ser o número de pacientes maior do que o de leitos 

disponíveis no Hospital. Havia um elevado índice de cronicidade das pacientes, que só 

eram atendidas pelos médicos da Instituição, em número de três para esta seção em 

1971, dois psiquiatras e um clínico para atender aos distúrbios somáticos (MINZONI, 

1971). 

Em dezembro de 1944, ano de criação do Hospital, contava-se com dois 

médicos psiquiatras e era causa de preocupação conforme visto anteriormente, notamos 

que em 1971, 27 anos depois, tem-se esse mesmo número de psiquiatras para a seção 

feminina inteira, embora o número de pacientes do sexo feminino tenha aumentado 

vertiginosamente de 16 pacientes em 1945 para 530 em 1971. 

Existia um gabinete dentário e dois dentistas para atenderem a todos os 

pacientes do Hospital, um para a seção feminina e outro para a masculina. Não havia 

anotações de enfermagem, e as prescrições médicas eram poucas, feitas oralmente e 

passadas num livro pelo atendente-chefe. Havia  9 enfermarias, 10 quartos de isolamento 

– rotundas11 –, 1 refeitório, 2 pátios fechados, 1 pátio aberto, 27 vasos sanitários e 7 

chuveiros (MINZONI, 1971). 

                                                                 
11 Quarto de isolamento, quarto-forte, solitária ou rotunda, como  era definido em Juqueri, por estarem 
dispostos, naquele Hospital, em construção circular, eram pequenos quartos destinados ao isolamento (à 
prisão) de pacientes agitados ou "desobedientes". 
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Figura 11 – Construção circular (rotunda) onde se localizava os quartos-fortes  em Juqueri, 
no alto a torre de vigilância dos pacientes  

Foto – Jacileide Guimarães, 1999 
 

 

 

Encontramos os estudos de VIANNA & MACHADO FILHO (1967), de 

MINZONI (1971) e de CONTEL (1974) realizados na seção feminina do Hospital Santa 

Teresa, os mesmos referiram "não ser possível" também fazê- lo na seção masculina. 

Sobre essa última não encontramos estudos específicos sobre o seu funcionamento e 

nem justificativas por esse fato, supomos que isso talvez se devesse ao caráter ainda 

mais tradicional dessa seção, somado ao esgar agravante de que o homem (louco) é 

mais violento do que a mulher. 
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Em geral o paciente era recebido pela atendente-chefe, que observava seu 

estado físico geral, seu comportamento e levava-o para o banho, vestindo- lhe o 

uniforme da Instituição. Suas roupas e todos os seus pertences pessoais, inclusive 

aliança, eram devolvidos à família. Se a família deixasse algum dinheiro, este era 

depositado na cantina para gastos com cigarros, doces e refrigerantes. O paciente era 

colocado num quarto de isolamento, até que chegasse o médico e fizesse sua prescrição. 

À noite, os atendentes do plantão que haviam sido informados de mais uma admissão 

procuravam um leito onde o paciente pudesse dormir. O paciente passava, então, a 

participar da área hospitalar. A higiene do ambiente apresentava problemas visíveis, 

devido ao grande número de internados e à escassez de atendentes para a superlotação 

verificada (MINZONI, 1971). 

Os pacientes passavam o dia em pátios de terra, sentavam e rolavam no 

chão e muitos não utilizavam os banheiros para as necessidades fisiológicas. Poucos 

andavam calçados e, de modo geral, apresentavam-se com a face, pés, mãos e roupas 

sujas. O banho para todos era semanal, mas diariamente os atendentes davam banho nos 

pacientes mais sujos, chegando-se a uma média de 300 banhos todas as manhãs. A 

roupa íntima não era suficiente para todos, por isso grande parte de pacientes vestia 

apenas o uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Pátios de terra do Hospital Santa Teresa em 1965 
Foto – Arquivo do Hospital 
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Às 18 horas os pacientes eram levados para as enfermarias. Não havendo 

leitos suficientes para todos, observavam-se dois pacientes em um leito, ou três em dois 

leitos, além dos que ocupavam colchões colocados no chão – leitos-chão. Alguns 

pacientes em melhores condições – "conscientes" – possuíam privilégios como 

ocuparem uma enfermaria separada, onde cada um tinha o seu leito determinado e podia 

tomar banho todos os dias e usarem sua própria roupa (MINZONI, 1971). 

O pessoal do serviço mantinha com esses pacientes "conscientes" uma 

relação objetivante e permissiva em que tais privilégios podiam ser dados ou retirados, 

dependendo do comportamento do paciente ou do humor dos componentes da equipe 

(TASQUETI, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14 – Dormitórios 
feminino e masculino do 
Hospital Santa Teresa, 
década de 1970 
Foto – Arquivo do Hospital 
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O refeitório era um salão amplo, com mesas compridas que ocupavam 

toda a extensão de um salão. Como sua capacidade era inferior ao número de 

internados, viam-se pacientes sentados à mesa, no chão e em pé, ocupando todo o seu 

espaço. Os pacientes recebiam o prato já servido e uma colher, não se fazia uso de faca 

e garfo que eram considerados perigosos para o manuseio pelos pacientes. Os pratos, 

canecas e copos eram de alumínio (MINZONI, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 15 e 16 – Refeitórios masculino e feminino do Hospital Santa Teresa, década de 1970 
Foto – Arquivo do Hospital 
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Os pacientes levantavam-se às 5 horas da manhã e eram levados para os 

pátios. Após o café, alguns iam para a rouparia, lavanderia e cozinha, outros ajudavam 

na limpeza e outros ainda ajudavam o pessoal de enfermagem a cuidar de outros 

pacientes. À noite alguns poucos ficavam assistindo à televisão, ouvindo rádio, ou 

conversando até às 21 horas. A maioria dos pacientes fumava, mas não tinha cigarro. 

Quando a família deixava dinheiro, eles compravam seu cigarro na cantina. Para os que 

não podiam comprar, a Instituição fornecia fumo de rolo (MINZONI, 1971). 

A terapia aplicada era predominantemente medicamentosa: 

 

A medicação é dada em três horários: pela manhã, na hora do almôço, 
enquanto os pacientes estão no refeitório, e à tarde. Uma atendente pega uma 
lata contendo Amplictil, Gardenal e Luminal, chama o paciente pelo nome e 
dá o comprimido que lhe é destinado. Um paciente segue atrás, com uma 
chaleira e uma caneca, e vai dando água para os demais tomarem o 
comprimido. Quando um paciente está muito agitado, ou as atendentes 
percebem que seu comportamento está se tornando “estranho”, ou 
“diferente”, avisam o atendente-chefe e êste fala com o médico que 
prescreve uma série de eletrochoques. Às vêzes, o eletrochoque não é 
aplicado porque há poucos atendentes no plantão. Insulinoterapia não é feita, 
por falta de pessoal de enfermagem. (...) À noite, se os pacientes apresentam-
se inquietos, falando, andando muito, ou brigando, a atendente ministra 
calmante. Se um paciente apresenta agitação, ou algum problema físico que 
ela não sabe resolver, chama o médico de plantão (MINZONI, 1971, p. 50-
1). 

 

Quanto à comunicação entre o pessoal auxiliar e os seus superiores ela 

era extremamente restrita a alguma intercorrência, como fuga de paciente ou falta de 

algum material necessário. Para os pacientes, as visitas eram permitidas uma vez por 

semana, quando recebiam seus familiares no pátio ou numa sala separada. As cartas 

escritas pelos pacientes eram enviadas, se houvesse ordem médica. Telegramas e 

telefonemas não eram permitidos (MINZONI, 1971). 

Toda essa rotina, observada por MINZONI (1971), começa a sofrer 

alterações a partir dos conflitos oriundos da composição da equipe de saúde com os 

novos profissionais admitidos no Hospital: enfermeiro, assistente social e psicólogo, em 

1971. Essas novas categorias profissionais, especialmente a enfermagem, iniciam um 

processo de sistematização das anotações até então inexistente no Hospital. 

No início da década de 70, CONTEL (1974) constatou um elevado índice 

(9/10) de pacientes cronificadas na ala feminina (seu campo de estudo) distribuídas em 

três grupos distintos quanto à probabilidade de alta: as pacientes muito prováveis à 

obtenção da alta hospitalar, as pouco prováveis e as improváveis. As primeiras eram 
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pacientes que apresentavam uma sintomatologia de fácil adaptação em serviços extra-

hospitalares e na comunidade, enquanto as duas últimas categorias referiam-se às 

pacientes com maior grau de comprometimento, chegando até a suposição de 

impossibilidade, à ressocialização ou à reabilitação psicossocial.  

Devido ao elevado número de pacientes cronificadas e à baixa 

probabilidade para obtenção de alta hospitalar, havia uma tendência a um maior número 

da população internada e um menor número de saídas o que competia para manutenção 

da superlotação do Hospital e simultânea cronificação da doença e da experiência asilar 

(CONTEL, 1974). 

CERQUEIRA et al. (1976), em levantamento dos aspectos estatísticos da 

assistência hospitalar psiquiátrica em Ribeirão Preto nos anos de 1955, 1970 e 1973, 

observaram uma performance menos favorável do hospital público – no caso tratava-se 

do Santa Teresa – frente ao hospital particular, devido ao enorme contingente de 

pacientes crônicos do primeiro, sendo que tal desempenho seria atenuado se os dados de 

crônicos e agudos pudessem ser levantados separadamente. Esse quadro agravava-se 

devido à clientela do hospital público ser exclusivamente de indigentes, tendo-se assim, 

grande propensão à exclusão e abandono social e ao acúmulo de anos no ambiente 

hospitalar, o que culmina na cronificação dessa clientela. 

 

Insistimos em que o hospital com prevalência de crônicos tem 
estatisticamente seu bom desempenho com agudos distorcido pelos crônicos, 
como acontece em Ribeirão Preto. A distorção cresce com o passar dos anos, 
comprometendo a eficiência e talvez postergando melhor programação para 
agudos e crônicos, por falta de dados objetivos (CERQUEIRA et al., 1976, 
p. 307). 

 

CERQUEIRA et al. constataram que a população de pacientes do Santa 

Teresa sofreu uma redução significativa da década de 60 para meados da década de 70. 

 

(...) Eram 1.355 pacientes internados a 31.12.65 e 934 em 1973 tendo o 
índice de altas passado de 0,79 para 1,61. Duplicou. A melhora ocorreu 
depois de 1970, pela contenção das internações e outras medidas 
administrativas, ainda não se fazendo sentir, certamente, a influência do 
ambulatório, acentuada em fins de 1973 (CERQUEIRA et al., 1976, p. 308). 

 

A taxa de ocupação, variando em função do número de leitos declarado, 

se calculada sobre a média anual de pacientes, apresentava-se ainda elevada em 1973 (a 

rigor 95%), mas já não havia mais leitos-chão no fim desse ano, enquanto em 1970 

havia 1.107 desses leitos improvisados e degradantes para a condição do paciente. 
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Em 1970 o hospital [Santa Teresa] estava imobilizado: diminuição do 
número de altas (0,71); o tempo médio de permanência estimado ia a 1.323 
dias; havia mais doentes (219) que leitos, com taxa de ocupação atingindo 
113; os ingressos no ano reduzidos a 490 nos 1.107 leitos declarados, com 
mais reinternações do que primeiras entradas; a rotatividade dos leitos 
limitada a 0,28 vezes por ano; a taxa de óbitos subindo para 8,09 
(CERQUEIRA et al., 1976, p. 308). 

 

Estudo realizado por CONTEL et al. (1971), sobre as funções asilar e de 

renovação da população hospitalizada no Hospital Santa Teresa durante o ano de 1969, 

constatou "o fato do Hospital funcionar em regime de superlotação, onde, com pequenas 

variações, para cada alta ocorrida corresponderá uma nova internação", donde se 

concluiu que naquele ano, em termos numéricos, o Hospital caracterizou-se "mais pela 

função de asilo do que pela função de renovação da população hospitalizada", sendo a 

função asilar caracterizada pelo acúmulo em anos da permanência real do paciente no 

hospital. 

Em 1973, com 93,56% de crônicos (pacientes com mais de 5 meses de 

internação), o hospital reagia: duplicava o número de altas, reduzia o número de 

ingressos para diminuir a população internada, "havendo camas de sobra" 

(CERQUEIRA et al., 1976). 

Essa melhora nos anos 70 deu-se, precisamente, após 1972, quando a 

Coordenadoria de Saúde Mental do Estado12, criada em 1968, colocou em prática um 

programa de regionalização da assistência através de convênios estabelecidos com 

Faculdades de Medicina e de Enfermagem e com outras instituições psiquiátricas 

particulares, visando, dentre outros propósitos, a implantar um sistema de atendimento 

ambulatorial e regional, reduzindo a população do Juqueri e das colônias do interior, já 

também, superlotadas (PRIMO, 1975). 

Em Ribeirão Preto, o ambulatório de saúde mental nas dependências do 

Santa Teresa foi criado em 1974 por ocasião do convênio estabelecido com o 

Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de Medicina (USP – Ribeirão Preto) e 

a Coordenadoria de Saúde Mental do Estado. Embora o ambulatório tenha reduzido a 

demanda do Hospital, o modelo tradicional prevaleceu. O ambulatório falhou como 

estratégia de descentralização, devido em parte, à passividade dos técnicos das 

                                                                 
12 O secretário, à época, era o professor Luiz Cerqueira, defensor de uma política comunitária em saúde 
mental. 
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instituições manicomiais acomodados à assistência asilar (PRIMO, 1975; CONTEL, 

1980). 

 

O ambulatório era um ambulatório medicamentoso, a gente tinha uma 
campainha debaixo da mesa para tocar se o paciente agitasse e agredisse a 
gente, apertávamos a campainha para dar sinal para alguém entrar. Mas 
naquela época, era uma inovação. Aquela época, era época de ditadura militar 
e, no dia que vinha uma tal comissão de São Paulo, supervisores, auditores, 
fiscais, uma coisa assim, era um pessoal da Coordenadoria de Saúde Mental 
de São Paulo que vinha visitar o Hospital, naquele dia o Hospital ficava belo. 
Então, os pacientes eram estimulados a ficarem mais cuidados, etc. Tinha 
muitos pacientes, era muita gente. O Hospital não era diferente do que tinha 
no resto do país não (E-8). 

 

Para CERQUEIRA et al. (1976, p. 317), o excessivo número de leitos 

psiquiátricos contrastando com o fato da superlotação dos hospitais psiquiátricos no 

Estado de São Paulo e em Ribeirão Preto, dava-se marcadamente pela insuficiência de 

serviços extra-hospitalares, pela falta de pessoal qualificado e pela massa de crônicos 

residentes nos hospitais públicos, "consumindo todos os recursos e postergando a 

reforma e a dinamização da assistência". E acrescentam: "É muito tímida a política de 

reabilitação e termina os crônicos se acumulando e os agudos se cronificando, com o 

TMP [Tempo Médio de Permanência] p/ 1.208,4 [dias] no 2  semestre de 74".  

CONTEL (1980) destaca a necessidade do Santa Teresa superar a 

"monotonia do asilamento gerando asilamento", herdado do manejo da superlotação de 

Juqueri e das decisões autoritárias que desconsideram a opinião dos pacientes, 

familiares e trabalhadores em saúde mental. 

Segundo CONTEL (1980), o interior dos hospitais psiquiátricos divide-se 

em dois, sendo um pequeno de pacientes agudos com rápida rotatividade e por isso de 

fácil renovação. E um grande de pacientes crônicos de longa permanência que constitui 

a clientela predominante e estática, que chega a constituir uma ameaça de paralisação do 

funcionamento da instituição. Outra "parte" que constitui os grandes hospitais 

psiquiátricos tradicionais são os pátios e quartos-fortes que em Ribeirão Preto recebem 

o nome de rotundas que veio com os primeiros pacientes e técnicos trazidos de Juqueri. 

O Hospital Santa Teresa atravessou as décadas de 40 (data de sua 

criação) até os anos 70, sob o modelo absolutamente tradicional, com um quadro exíguo 

de profissionais qualificados e uma estrutura organizacional precária. O fenômeno da 

superlotação logo tornou-se presente, o julgamento punitivo dos pacientes prevalecia e o 

tratamento predominante era o medicamentoso e a eletroconvulsoterapia. 
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Considerando-se a terminologia de "filho do Juqueri"13, e a idéia dos 

autores por nós chamados de pilares da literatura da criação/história do Santa Teresa, 

esse Hospital sofreu da sintomatologia que o criou, ou seja, da famigerada superlotação 

dos hospitais psiquiátricos. Sobre esse aspecto as estratégias de Santa Teresa, também 

não diferiram muito das já conhecidas. Segundo CONTEL (1980), podem-se dividir, em 

quatro fases, as tentativas de superação da superlotação em Santa Teresa: 

1. Realizou-se a remoção, para domicílios localizáveis de pacientes com 

alta médica que permaneciam no Hospital, mas no entanto:  

 

A remoção para fora não tinha qualquer preparo prévio, tanto do paciente, 
como do familiar que ia recebê-lo. Tratava-se de uma entrega a domicílio, 
cabendo ao chofer da viatura entregar o paciente e trazer de volta uma 
notificação de entrega, que ficava arquivada no prontuário do doente 
(CONTEL, 1980, p. 271). 

 

2. Ampliou-se o número de leitos através da criação de mais pavilhões, 

de modo a contornar o problema entre os muros do próprio hospital: 

 

Nesta ampliação surgiu o "Maracanã", nome que designou um pavilhão de 
160 leitos. O Hospital regional intumescia, perpetuando seus próprios 
problemas, tornando-os mais graves ainda. Repetiam-se em Ribeirão Preto 
os problemas de Juqueri no início do século, ou seja, o crescimento do 
número de leitos como norma para encobrir a impotência face ao asilamento 
e suas conseqüências (CONTEL, 1980, p. 272). 

 

3. Por volta de 1966, a clientela passou a ser recebida também pela rede 

regional de hospitais psiquiátricos não estatais: 

 

Na ocasião, cerca de 6.000 doentes dos vários hospitais psiquiátricos 
públicos do Estado de São Paulo, foram entregues aos hospitais da rede 
particular [gerando o que se tornou conhecido como a formação de 
"pequenos juqueris" e a "indústria da loucura"] (CONTEL, 1980, p. 272). 

 

4. Retorno da velha "solução", a criação de novos asilos para desobstruir 

os existentes: 

 

Nesta quarta tentativa, iniciada no início dos anos 70, dois enormes hospitais 
estatais regionais, o de Santa Rita do Passa Quatro (originariamente para 
tuberculosos) e o de Casa Branca (originariamente para hansenianos) foram 
transformados em Hospitais Psiquiátricos. Inauguravam-se dois mil leitos 
psiquiátricos rapidamente preenchidos, tanto por pacientes da capital do 

                                                                 
13 Denominação usada por Gabriel Figueiredo, para designar os hospitais psiquiátricos públicos e 
privados do Estado de São paulo, em: O príncipe e os insanos. São Paulo: Cortez, 1988. 
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Estado, como do Hospital Regional [Santa Teresa]. (...) O próprio Hospital 
regional, repetia a rotina de remeter seus asilados para a inauguração 
do "novo" asilo, como ocorrera em sua própria inauguração, 30 anos 
antes (CONTEL, 1980, p. 273. Grifo nosso). 

 

Esse estado de coisas prevaleceu paradoxalmente – ou intencionalmente 

– favorável ao crescimento do "arsenal" de hospícios brasileiros: "a monotonia do 

asilamento gerando asilamento" até fins dos anos 70, quando sob o efeito das denúncias 

do I Encontro Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental e da repercussão do 

discurso e da prática de Franco Basaglia, na Itália, vários psiquiatras alternativos e de 

renome articularam seus discursos e iniciaram um verdadeiro bombardeio crítico à 

Política Nacional de Saúde Mental ( FIGUEIREDO, 1988). 

A década de 80 trouxe em seu bojo a concretização dos primeiros passos, 

no Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, em prol da reação contra o modelo 

tradicional, notoriamente revelado como iatrogênico. Mas essa reação no Santa Teresa 

fora germinada na década anterior – de 70 – a partir da constituição da equipe de saúde 

e com a instalação do ambulatório psiquiátrico que, embora medicamentoso e 

"dominado" pelo Hospital, constituiu um avanço à época. E dos idos de 1983 para cá o 

Hospital tem empreendido intenções e ações visando à desinstitucionalização do seu 

funcionamento e da sua assistência. 

A redução do espaço asilar do Santa Teresa intensificado com a 

implantação do Núcleo de Convívio, da Vila Terapêutica, das Pensões Protegidas e das 

Resistências Assistidas, fortaleceu-se, pelas ações de: 

 

• implantação das Ações Integradas de Saúde (AIH's) e do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em Ribeirão Preto na década de 80; 

• repercussão do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, década de 80; 

• Encontros e Conferências Municipais e Estaduais de Saúde, décadas de 80 e de 90; 

• Semanas Internas do Santa Teresa, décadas de 80 e de 90; 

• Jornadas Regionais de Saúde Mental, década de 90; 

• Projeto Delgado no nível federal e, Projeto Gouveia, no nível estadual, década 90; 

• Criação do Núcleo de Luta Antimanicomial de Ribeirão Preto, 1993. 
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Esses eventos culminaram com a criação da Lei de Reforma Psiquiátrica 

de Ribeirão Preto. A Lei 6.820 de 07/06/1994, dispõe sobre a superação do dispositivo 

hospitalocêntrico e criação de serviços comunitários substitutivos, vinculados ao 

Sistema Único de Saúde; define a substituição dos leitos psiquiátricos existentes no 

prazo de cinco anos; delibera sobre a criação do Conselho Municipal de Reforma 

Psiquiátrica com o objetivo de elaborar e implantar o Plano Municipal de 

Transformação do Modelo Assistencial em Saúde Mental e zelar pela garantia dos 

direitos de cidadania dos doentes mentais; regulamenta a internação como último 

recurso terapêutico, devendo, realizar-se de forma menos restrita possível; preconiza a 

integração de esforços das Secretarias Municipais da Saúde, da Educação, do Bem-Estar 

Social, dos Esportes e Cultura, pelo menos, em prol dos serviços municipais de 

promoção à saúde/saúde mental; define o dia 18 de Maio como estratégia educativa da 

Luta Antimanicomial em Ribeirão Preto (RIBEIRÃO PRETO, 1994). 

No âmbito legislativo, o projeto terapêutico das Pensões Protegidas e 

Residências Assistidas do Santa Teresa, recebeu o incentivo da Lei 8.555 de 01/09/99 

que autoriza a Companhia Habitacional de Ribeirão Preto (COHAB-RP) a destinar ao 

Projeto Casa Própria do Hospital, independentemente de ordem de inscrição, 10 (dez) 

casas na medida que forem sendo retomadas do Conjunto Habitacional Branca Salles 

em Ribeirão Preto (RIBEIRÃO PRETO, 1999). 

As chamadas Semanas do Hospital, ocorreram de 1991 a 1995. Esses 

eventos foram realizados no próprio espaço interno do hospital. Promovidos pela 

direção técnica e administrativa, contaram com a participação de funcionários, 

pacientes, familiares, convidados da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto – 

Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem –, políticos locais, representantes do 

setor municipal da saúde e protagonistas locais e nacionais da luta antimanicomial. O 

referencial teórico foi o processo de desinstitucionalização italiano, mais precisamente 

as experiências basaglianas. 

Nessas cinco Semanas do Hospital o clima foi de discussões instigantes 

acerca do destino do macrospital psiquiátrico público, profusões de discursos em torno 

da historicidade da loucura e da doença mental foram abundantemente reiterados14. 

                                                                 
14 Sobre esses eventos pode ser consultado: Zerbetto, S.R. Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto: I a V 
Semana do Hospital (1991 a 1995). Mimeografado. 
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No ano de 1993 a Prefeitura de Ribeirão Preto elaborou um Programa de 

Saúde Mental, com ênfase nos pressupostos da atenção extra-hospitalar em saúde 

mental, propugnado pela Reforma Psiquiátrica, então em curso no país (RIBEIRÃO 

PRETO, 1993). Este Programa concluia que em Ribeirão Preto, as práticas não-

manicomiais são exercitadas, predominantemente pelos serviços ligados à Universidade, 

devendo serem ampliadas pelo poder público. E terminava por propor: a) a 

desospitalização e desinstitucionalização; b) prioridade para as ações extra-hospitalares 

e multiprofissionais; c) inserção das ações de Saúde Mental nos serviços gerais de 

saúde; d) resgate e preservação dos direitos de cidadania do paciente psiquiátrico 

(RIBEIRÃO PRETO, 1993). Esse Programa não foi viabilizado devido a mudança de 

gestão pública municipal. 

O processo de redução do espaço asilar e concomitante ampliação do 

espaço terapêutico/comunitário do Santa Teresa, delineia a sua atualidade junto às 

políticas de desinstitucionalização que se multiplicam no nível internacional desde os 

anos 50, e mais recentemente – anos 70 – no nível nacional. 

Daí podermos situar o processo de transformação do Hospital Santa 

Teresa como um processo híbrido, em que no discurso predomina o referencial da 

desinstitucionalização basagliana e, na prática, oscila entre o modelo tradicional de 

colônias agrícolas psiquiátricas, o modelo de comunidade terapêutica de Maxwell Jones 

e um menor percentual de tentativa de desinstitucionalização de cunho basagliano. 

Foram abolidos os quartos fortes, eletrochoque e similares de aplicação coercitiva. 

Houve a criação dos espaços de moradias menores e mais personalizadas com o advento 

das assembléias semanais dos moradores (pacientes) e a implementação de passeios ao 

centro comercial da cidade com fins sociais – Núcleo de Convívio e Vila Terapêutica. E 

principalmente, foi criado os espaços de habitação para os ex-pacientes, agora 

moradores pensionistas, na própria comunidade – as Pensões Protegidas e as 

Residências Assistidas. 

Atualmente o Santa Teresa conta com uma média de 272 pacientes, 167 

do sexo masculino e 105 do sexo feminino. Dos pacientes masculinos, 20 são 

classificados como agudos e 147 como pacientes crônicos. Desse total 151 pacientes 

vivem em condições mais tradicionais de tratamento (pavilhões e setor de agudos) e 16 

em espaços desinstitucionalizadores (menos tradicionais) no interior do Hospital 

(Núcleo e Vila Terapêutica). Das pacientes do sexo feminino 27 em estado de patologia 

chamada aguda e 78 em estado chamado crônico. Do total dessas pacientes 92 vivem 
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em espaços mais tradicionais e 13 em espaços reabilitadores no interior do Hospital. 

Nos espaços reabilitadores na comunidade (Pensões Protegidas e Residências 

Assistidas) existe atualmente 21 pacientes, dos quais 4 já receberam alta e foram morar 

com a família (CENSO HPRP, 2000). 

Tem-se portanto, dos 272 pacientes do Santa Teresa na atualidade, entre 

ambos os sexos, 243 em espaços ainda predominantemente tradicionais e 29 em espaços 

reabilitadores internos. Mais 21 pacientes assistidos em espaços inseridos na 

comunidade através das Pensões Protegidas e Residências Assistidas. Uma diferença 

numérica de 214 pacientes em tratamento mais tradicional, embora devesse ser mais 

otimista, não obnubila o movimento transformador de desconstrução e 

desinstitucionalização vivenciado pelo Hospital nessas duas últimas décadas. 

Principalmente se considerarmos o pico de 1.513 pacientes internados no Hospital em 

1967, para o total de 272 internados atualmente, ressaltando o ganho da equipe 

multidisciplinar de trabalho em funcionamento na Instituição, além da articulação que 

hoje se mantém com os demais serviços de saúde da cidade e região. 

Vale destacar que, a ênfase em uma psiquiatria comunitária no Brasil, 

assim como na experiência internacional, é bem mais antiga, mas também considerada 

nesses primeiros tempos marginal, e, mesmo quando facções mais progressistas dos 

órgãos oficiais elaboraram documentos que enfatizavam o seu exercício, foram, na 

prática revogados. Data da primeira metade do século XX, a experiência pioneira do 

Professor Ulisses Pernambucano no Recife. Mas, por bem, aproveitemos o giro 

ideológico e as brechas que ho je tornaram-se fecundas em termos da reestruturação 

psiquiátrica no Brasil. Apesar dos dois séculos de atraso da chegada das instituições 

disciplinares, dentre elas o manicômio, disseminados na Europa no século XVII e 

chegados ao Brasil no século XIX, e depois de sua chegada, no que pese a sua anexação 

à Santa Casa de Misericórdia, considerado mais um atraso de pelo menos 45 anos, e, no 

que tange ao processo de psiquiatria comunitária amargue mais uns, considerados, 40 

anos, pois este processo havia se difundido no mundo no pós-segunda guerra mundial, 

chegando aqui a partir da década de 70, e, no Santa Teresa na década de 1980... são 

constatações históricas, mas por bem então, dispomos das experiências mundiais 

consolidadas donde agora, podemos superar o "atraso" cronológico imprimindo uma 

experiência brasileira de qualidade, já considerada referência por órgãos oficiais das 

Américas. Façamos dos limites conhecidos, possibilidades, para que os limites que 

encontrarmos, sejam produtos da nossa época. 
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A experiência quase estática, por aproximadamente 40 anos (1944-1984), 

do funcionamento do Hospital Santa Teresa, marcadamente de características custodias, 

como pudemos apreender das constatações trazidas neste estudo, atesta um caráter lento 

(em geral coopitado) de mudanças ou aspectos não tradicionais da assistência 

psiquiátrica. A institucionalização do Santa Teresa, a exemplo dos processos congêneres 

de "instituições totais"15, foi marcada por princípios e normas acabados em si mesmo – 

instituídos – cuja inflexibilidade constante trouxe simultaneamente obstáculos físicos e 

mentais para o deslanchar da transformação desse hospital psiquiátrico/manicômio neste 

fim/começo de século. Daí a importância de termos revisitado os motivos – saberes e 

fazeres – de sua criação/história. 

Por hora, encerramos então, transcrevendo um trecho que, no 

concernente a psiquiatria, é Lei no município de Ribeirão Preto: 

Lei 6.820 de 07 de junho de 1994, de autoria da vereadora Joana Leal 

Garcia, – Regulamenta a Reforma Psiquiátrica em Ribeirão Preto e dá outras 

providências: 

Artigo 1º. – Fica proibida, em todo território municipal, a construção de 

novos hospitais psiquiátricos públicos, e a contratação ou financiamento, pelo Poder 

Público Municipal, de novos leitos em hospital psiquiátrico, 

Artigo 2º. – Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, com a 

interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a celebrar convênio com o Governo do 

Estado, através de sua Secretaria da Saúde, visando a colaboração técnica e financeira 

para a execução dos serviços de atendimento à Saúde Mental, visando a gradual 

substituição dos leitos psiquiátricos por serviços comunitários (...), sem características 

manicomiais e segregadoras, inclusive no que se refere ao Hospital Psiquiátrico de 

Ribeirão Preto (Santa Teresa), integrante da rede estadual de assistência ao psicopata, 

Artigo 5º. – A internação psiquiátrica será utilizada como último recurso 

terapêutico (...) e deverá objetivar a mais breve recuperação, suficiente para determinar 

a imediata ressocialização da pessoa acometida do transtorno mental, realizando-se sob 

o regime institucional e terapêutico menos restrito possível. 

Ora, apesar da fragilidade do discurso da Lei 6.820, ainda inscrita nos 

termos da "assistência ao psicopata" e apesar da substituição satisfatória não ter se dado 

                                                                 
15 Sobre a conceituação de instituições totais, referimo -nos à definição de GOFFMAN, E. Manicômios, 
prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974. Mais precisamente página 16. 
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no prazo de 5 anos estipulado pela Lei (1994-1999), não podemos deixar de reiterar a 

sua relevância para a mudança, lenta porém irreversível, da assistência à pessoa com 

sofrimento psíquico no município de Ribeirão Preto e no Hospital Santa Teresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 e 18– Acima as grades que predominaram até a década de 1980, abaixo, 
as janelas que se ampliam a partir dessa década no Hospital Santa Teresa 

Foto 17 – Pavilhão feminino década de 1960, Arquivo do Hospital 
Foto 18 – Núcleo de Convívio, 1998, Jacileide Guimarães 
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Figura 19 – Acesso central ao Hospital Santa Teresa, 1998 
Foto – Jacileide Guimarães 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 
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2.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os instrumentos de investigação foram três: 1) consulta aos livros de 

registro dos pacientes dos primeiros cinco anos de funcionamento do Hospital (março 

de 1944 – dezembro de 1948); 2) consulta aos jornais locais disponíveis no Arquivo 

Público – Casa da Memória de Ribeirão Preto de janeiro de 1937 a dezembro de 1946; 

3) entrevistas semi-estruturadas dos sujeitos ou familiares, no caso do óbito dos 

primeiros, envolvidos no processo de criação do Hospital Santa Teresa. Portanto, o 

corte histórico revisitado foi, no caso dos jorna is, os anos de 1937 a 1946, e com relação 

ao registro dos pacientes internados naquele Hospital, os anos de 1944 a 1948. 

A consulta aos livros de registro dos pacientes dos primeiros cinco anos 

do Hospital nos permitiu observar dados como naturalidade, procedência, 

encaminhamento, sexo, estado civil, idade, "cor", profissão e "destino", do total geral 

dos 2.406 pacientes internados no Hospital Santa Teresa de 1944 a 1948. 

A consulta aos jornais locais, Diario da Manhã, A Tarde e A Cidade, 

disponíveis no Arquivo Público / Casa da Memória de Ribeirão Preto de 1937 a 1946 – 

dizemos disponíveis porque algumas edições compreendidas neste intervalo de tempo, 

não estavam aptas à consulta devido ao seu precário estado de conservação – nos 

possibilitou uma análise da criação do Hospital no contexto sociopolítico e econômico 

local dos anos 1930 e 40. 

A história oral temática, obtida através das entrevistas semi-estruturadas, 

viabilizou a apreensão do discurso dos sujeitos envolvidos naquele processo, através da 

questão norteadora: "O que você sabe sobre a criação do Hospital Santa Teresa de 

Ribeirão Preto?" Constituíram os sujeitos da pesquisa, um número de nove (9) 

entrevistados, dentre eles, familiares de ex-diretores e funcionários da época da criação 

do Hospital, médicos do Hospital na década de 40, ex-diretores do Hospital e jornalistas 

de Ribeirão Preto. 

A história oral temática consiste em uma técnica de coleta de dados 

baseada no depoimento oral, gravado, obtido através da interação entre o pesquisador e 

o entrevistado, ator social/testemunha de fatos relevantes para a compreensão do objeto 
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de estudo, inclusive, para a obtenção de relatos sobre fatos negligenciados pela 

documentação escrita (HAGUETTE, 1999). 

Esse instrumento de pesquisa possibilita a evidência oral que se torna 

muito cara para o nosso processo de investigação, uma vez que o mesmo visa a "aparar 

as bordas" ou recompor espaços "esquecidos" de uma história "não contada", não os 

definindo, mas, tornando-os sujeitos de consideração. Essa técnica privilegia ainda a 

utilização dos espaços revisitados pela História Nova enquanto marco teórico, a saber, 

as fontes não-oficiais da estrutura investigada, como memórias dos atores participantes 

do processo investigado. 

Segundo GARRIDO (1993), as fontes orais possibilitam tanto o resgate 

de segmentos marginalizados pela escrita oficial como a racionalidade alijada pelo 

histórico de uma determinada sociedade. Assim, contribuindo para a construção das 

falas silenciadas no discurso da história contada. 

 

(...) o uso das fontes orais permite não apenas incorporar indivíduos ou 
coletividades até agora marginalizados ou pouco representados nos 
documentos arquivísticos mas também facilita o estudo de atos e situações 
que a racionalidade de um momento histórico concreto impede que apareçam 
nos documentos escritos. Assim, portanto, as fontes orais possibilitam 
incorporar não apenas indivíduos à construção do discurso do historiador 
mas nos permite conhecer e compreender situações insuficientemente 
estudadas até agora (GARRIDO, 1993, p. 36). 

 

Justificamos assim a escolha pelas fontes orais e pelos mesmos 

registros/arquivos que também eram oficiais, no que tange às técnicas de investigação; e 

a história vista de baixo, como marco teórico para a incursão na questão nuclear que nos 

propusemos estudar: Quais as entrelinhas, os silêncios, da criação do Hospital Santa 

Teresa de Ribeirão Preto? 

Reiteramos o pressuposto, ao qual nos referimos ao longo deste trabalho, 

de que tais entrelinhas existem, como existem espaços cheios e espaços silenciados no 

processo de criação do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto. Resta-nos investigar 

como se apresentam, em que se constituem, como são balizados, apreendidos, 

registrados e transmitidos. 

Convém destacar ainda que o projeto de pesquisa do presente estudo foi 

submetido aos Comitês de Ética Médica e de Pesquisa do Hospital Santa Teresa e da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP), respectivamente, campo de 
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pesquisa e local de desenvolvimento do nosso estudo, tendo sido aprovado em ambas as 

instituições. 

Antes do desenvolvimento das entrevistas, apresentávamos e 

explicitávamos as disposições do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

pesquisa, fundamentado no capítulo IV, da Resolução 196 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 1997). Nesse termo dispomos, conforme a Resolução supracitada, os 

objetivos da pesquisa e a garantia de sigilo, anonimato e exclusividade do material 

coletado para a referida pesquisa. Assim como a autonomia do sujeito entrevistado de 

concluir ou desistir da concessão da entrevista a qualquer momento do seu 

desenvolvimento. Também, explicitamos a possível necessidade da transcrição das falas 

para utilização como citação no corpo do trabalho, resguardados o sigilo e anonimato 

das mesmas. 

Após o conhecimento do Termo de Consentimento, o sujeito da pesquisa 

decide pela sua adesão à participação ou não. O local e o horário da efetivação da 

entrevista poderiam ser definidos com antecedência pelos sujeitos da pesquisa. 

 

 

 

 

2.2 COLETA E ANÁLISE DAS FONTES DA PESQUISA 

 

 

As informações contidas nos Livros de Arquivo dos pacientes internados, 

nos cinco primeiros anos do Hospital, foram coletadas in loco na seção do Serviço de 

Arquivo Médico e Estatístico (SAME) do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto. Esse 

material fo i analisado com o emprego de freqüência e porcentagem dispostos em tabelas 

e gráficos, com a finalidade de caracterização da clientela atendida de 1944 a 1948 

naquele Hospital. Além da freqüência e porcentagem, articulamos aos resultados das 

tabelas e gráficos as discussões trazidas pela literatura referida ou consultada e as falas 

dos entrevistados. 

Encontramos uma dificuldade na consulta dos livros de arquivo, no que 

tange à "classe" dos pacientes internados. Em alguns livros referiam-se a "pensionista 

do Estado", outros "pensionista do Estado gratuito" e outros ainda "gratuito", sobre o 

que nos fez aglutinar todos no que de fato era a razão do Hospital: assistência a 
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indigentes. Não havia no Hospital de Santa Teresa, ou pelo menos não destacadamente, 

pacientes economicamente diferenciados, isso é comprovado também pela ocupação 

profissional daqueles em que, prevaleceu o índice de profissões "ignoradas", e quando 

não o era, tratava-se de tarefas manuais/primárias de baixa renda compensatória, como 

por exemplo, lavrador, jornaleiro, carpinteiro, serralheiro e semelhantes. 

As informações dispostas nos artigos dos jornais consultados também 

foram registradas in loco no Arquivo Público Municipal, pois, por tratarem-se de fontes 

primárias, não podiam ser emprestadas ou xerografadas. O conteúdo foi por nós 

copiado, analisado e transcrito, no tocante à criação do Hospital. 

As entrevistas ocorreram em lugares determinados pelos entrevistados, 

geralmente sua residência ou local de trabalho. Tiveram uma duração média de 60 

minutos. Antes da sua realização, como já referimos, era por nós, explicitado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e suas disposições, tendo os sujeitos da pesquisa 

assinado-o e concedido a coleta do conteúdo acerca da questão norteadora: "O que você 

sabe sobre a criação do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto?" A análise das 

entrevistas foi guiada pela questão norteadora e transcrita, também, conforme o 

conteúdo referente à criação do Hospital. No corpo do trabalho, as transcrições de 

entrevistas são identificadas pela letra E de entrevistado, seguido de um número de 1 a 

9 (total dos sujeitos da pesquisa). 

Não houve maiores obstáculos para a obtenção do material aqui coletado 

e disposto, senão apenas, a "longa duração" que tem o estudo histórico de documentos 

sulcados pelo tempo e que exige muita paciência e persistência por parte do 

investigador. As portas do SAME do Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto assim 

como do Arquivo Público Municipal foram-nos abertas, fomos acolhidos com bom 

grado por essas instituições. Dos sujeitos selecionados para a coleta das entrevistas, 

apenas um se recusou a participar, alegando "não ter nada a dizer ou a acrescentar sobre 

a temática", tratava-se de um ex-diretor do Hospital. Os demais sujeitos solicitados a 

participar demonstraram muito interesse pelo resgate da criação do Hospital. 

 

 

 

 

 

 


