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Com relação à faixa etária de 1945 a 1948 (Tabela 4) podemos verificar 

uma predominância simultânea das faixas etárias de 18 a 27, 28 a 37 e 38 a 47 anos, 

sendo que desses três segmentos, o segundo – 28 a 37 –, obteve um valor total 

ligeiramente maior que os outros dois, e juntos – 18 a 47 – perfizeram o percentual de 

77.70% do total geral da faixa etária dos internados. Nesse intervalo etário de 18 a 47 

anos de idade, dá-se o ingresso ou o desenvolvimento da vida profissional/produtiva 

dos sujeitos sociais.  

Ainda sobre a faixa etária é interessante notar que no intervalo de 48 a 

67 anos, houve um número maior de internados em 1944 (113 pacientes), primeiro ano 

de funcionamento do Hospital, aqueles pacientes vindos de Juqueri, e esse número 

decresceu nos anos subseqüentes, sobre o que acreditamos ter sido determinado pelo 

elevado índice de mortalidade naquele ano (45.04%), supondo-se o tratamento 

incipiente e a rotina de "construção"/manutenção do Hospital. 

No Gráfico 2 – da faixa etária –, podemos visualizar a maior incidência 

do intervalo de 18 a 47 anos, com pouca variação entre si, seguida por ampla 

diferenciação das demais faixas etárias encontradas. Ou seja, a idade predominante do 

paciente internado em Santa Teresa, foi de 18 a 47 anos, aspecto que pode ser 

sobreposto ao encaminhamento pela família ou pela polícia. 
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GRÁFICO 2 – Faixa Etária dos Pacientes Internados 
no Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto de 1944 a 1948 
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Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.     
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A Tabela 5, sobre o estado civil, denota a predominância de internados 

solteiros (59.47% do total geral dos cinco anos), o que também, pode somar-se aos 

dados da faixa etária predominante de 28 a 37 anos de idade. 

 

 

 
TABELA 5 – ESTADO CIVIL DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST, DE 1944 A 1948 

ESTADO CIVIL 
  CASADO SOLTEIRO VIÚVO IGNORADO 
ANO 

TOTAL 
        

Nº 626 146 422 21 37 
1944       

%  100 23,32 67,41 3,35 5,91 
Nº 342 126 190 24 2 

1945       
%  100 36,84 55,55 7,01 0,58 
Nº 394 124 246 15 9 

1946       
%  100 31,47 62,43 3,80 2,28 
Nº 562 198 316 34 14 

1947       
%  100 35,23 56,22 6,04 2,49 
Nº 482 185 257 32 8 

1948       
%  100 38,38 53,31 6,63 1,65 
Nº 2.406 779 1.431 126 70 

TOTAL  GERAL       
%  100 32,37 59,47 5,23 2,90 

Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    
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Com relação à "cor" – Tabela 6 – verificamos uma maioria ampla de 

70.49% do total geral de "cor" branca, tendo essa "cor" obtido um percentual superior a 

50% em todos os cinco anos em estudo. 

 

 

 

TABELA 6 – COR DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST – RP, DE 1944 A 1948 
  C O R 
ANO BRANCA PRETA AMARELA  PARDA 
 

TOTAL 
        

Nº 626 426 86 24 90 
1944       

%  100 68,05 13,73 3,83 14,37 
Nº 342 265 40 3 34 

1945       
%  100 77,48 11,69 0,87 9,94 
Nº 394 300 45 4 45 

1946       
%  100 76,14 11,42 1,01 11,42 
Nº 562 383 83 9 87 

1947       
%  100 68,14 14,76 1,60 15,48 
Nº 482 322 69 6 85 

1948       
%  100 66,80 14,31 1,24 17,63 
Nº 2.406 1.696 323 46 341 

TOTAL  GERAL       
%  100 70,49 13,42 1,91 14,17 

Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    
 

 

Assim, segundo as Tabelas 1, 3, 4 e 5 podemos traçar o perfil 

predominante do internado em Santa Teresa: masculino, adulto-jovem, solteiro e de 

"cor" branca. Temos utilizado a denominação "cor", entre aspas, devido à relatividade e 

indeterminação dessa característica pessoal na sociedade brasileira, cuja mistura de 

raças é predominante. Esse perfil nos faz resgatar DIAS (1985), quando refere-se à 

assistência psiquiátrica no Estado de São Paulo e identifica em Juqueri (a Capital) uma 

predileção pela internação de pacientes do sexo masculino, adulto-jovem, branco, por 

representarem a imagem do ator social produtivo recuperável para a sociedade 

brasileira na primeira metade do século XX. 
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As vias de encaminhamento dos pacientes, para o Hospital Santa Teresa 

foram no primeiro ano de funcionamento, notadamente, por "conveniência do serviço", 

assim definidas nas guias de remoção dos pacientes vindos de Juqueri. Diga-se de 

passagem, trata-se mesmo de uma definição, bem verdadeira, "conveniente para o 

serviço". Ou seja, do que estava superlotado e tinha mão-de-obra disponível para o que 

começaria a funcionar e precisava de tal mão-de-obra para essa realização. Esse foi o 

"pacto" que selou a criação de Santa Teresa, ou como disse um dos entrevistados "o 

Hospital precisava ser tocado". As construções eram precárias, não tinha funcionários 

suficientes, então quem "tocaria" o Hospital senão os pacientes "eleitos" de Juqueri, 

mas à revelia desses próprios "eleitos" que eram trazidos ou levados como coisa ou por 

"conveniência do serviço". 

Em 1945, o maior percentual (69.29%) das vias de encaminhamento era 

"ignorado", ou seja, trata-se mesmo daqueles sujeitos colhidos nas cidades pela polícia 

e despejados no Hospital sem encaminhamento prévio da própria polícia. Por serem 

indigentes, as autoridades não pareciam muito interessadas "em identificar" os "inúteis 

ao mundo", mas apenas limpar a cidade e colocá-los em um depósito apropriado. Em 

1946, repete-se elevado índice de encaminhamentos "ignorados" que somados às 

indicações de famílias perfazem o percentual de 76.89% dos encaminhamentos daquele 

ano. 

 

(...) Dos enfermos enviados pela polícia, quasi sempre faltam dados 
indispensaveis à perfeita identificação. São os casos "apanhados" na rua e 
sem outro informante que não o próprio demente (A TARDE, 24.10.1945, p. 
4). 

 

Sobre a atitude da família, os sujeitos entrevistados foram unânimes 

quanto ao relato de uma conduta de despejo e abandono dos doentes pela família que 

em geral tinha medo da doença. 

 

Tinha muita família que tinha preconceito na época, então também sumia, 
não se encontrava a família para mandar o cara ir embora (E-1). 

 
A família ia visitar, mas não queria saber de tirar de lá, eles tinham medo da 
doença voltar. Também não queriam os epilépticos em casa, não (E-2). 

 
Era como se fosse uma sentença, ele se comportou mal, ficou doido e, 
atrapalhou a família, a família internava para se ver livre dele e então era um 
problema sério (E-6). 
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Por outro lado, não podemos esquecer que hospital e família são antigos 

interlocutores na condição do doente mental, que ora se aliam, ora culpam um ao outro 

pelo malogro, em geral das suas próprias aspirações com relação ao doente. 

Em 1947 e 1948, os encaminhamentos, via delegacia de polícia ou 

família, predominaram, perfazendo juntos um percentual de 86.12% em 1947 e 82.57% 

,em 1948. No total geral sobre as vias de encaminhamento, destacaram-se, ligeiramente 

diferenciados, os percentuais da delegacia de polícia, família e ignorado. Podendo, 

como referimos, esse último sobrepor-se ao primeiro, ou seja delegacia de polícia e 

ignorado, o que denotaria um índice superior a 50% (53.02%) dos encaminhamentos de 

doentes para o Santa Teresa, em seus primeiros cinco anos de funcionamento. Na 

imprensa local, desde o início do século, eram notórias as referências à reclusão dos 

doentes mentais nas cadeias locais de Ribeirão Preto ou o seu encaminhamento para 

Juqueri, que nem sempre podia recebê- los, devido a problemas de lotação. 

 

 

TABELA 7 – VIAS DE ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO 
HOSPITAL SANTA TERESA DE RIBEIRÃO PRETO DE 1944 A 1948 

ENCAMINHAMENTO CONVENIÊNCIA  DELEGACIA       
  DO DE  FAMÍLIA OUTROS IGNORADO 

ANO 

TOTAL 
SERVIÇO* POLÍCIA       

Nº 626 490 2 7 0 127 
1944        

%  100 78,27 0,31 1,11 0 20,28 
Nº 342 2 61 42 0 237 

1945        
%  100 0,58 17,83 12,28 0 69,29 
Nº 394 1 83 141 7 162 

1946        
%  100 0,25 21,06 35,78 1,77 41,11 
Nº 562 2 291 193 20 56 

1947        
%  100 0,35 51,77 34,34 3,55 9,96 
Nº 482 3 200 198 24 57 

1948        
%  100 0,62 41,49 41,07 4,97 11,82 
Nº 2.406 498 637 581 51 639 

TOTAL  GERAL        
%  100 20,69 26,47 24,14 2,11 26,55 

       
Fonte – Livros de registro do SAME – Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 – 1948.    
          * Diretoria de Assistência aos Psicopatas mediante guia de remoção.    
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No que tange ao "destino" (assim referido entre aspas, por falta de um 

termo que melhor representasse o sentido atribuído ao desenrolar da vida institucional 

dos pacientes internados no Hospital de 1944 a 1948) temos um índice elevadíssimo de 

óbito no primeiro ano de funcionamento do Hospital (45.04%). 

 

Começou a dá disenteria e foram ver, morreram muitos pacientes, foram ver 
era da água. Teve vezes da funerária levar quatro de uma vez. (...) Mas com 
disenteria, teve uma época, ainda no começo, que o índice de mortos foi um 
arraso e era disenteria (E-7). 

 

A disenteria fora o inimigo contumaz dos hospitais psiquiátricos 

públicos na primeira metade do século, sobre o que um jornal local em visita ao Santa 

Teresa, em 1945, referia: "Um problema que é comum a todos os hospicios – a 

disenteria" –, e descrevia o aspecto dissonante de um "amplo pavilhão [no Santa 

Teresa] transformado em enfermaria para disentéricos": 

 

O aspécto aí, conquanto se aproximasse dos demais pavilhões, era outro, 
entretanto. Estavam recolhidos ali, cerca de 60 insanos atacados de 
disenteria. Molestia rebelde a todo tratamento, constitue um problema dos 
mais serios em todos os hospitais de alienados, segundo o Dr. Leopoldino 
Passos. Toda a forma de terapêutica tem sido empregada para debelar o mal, 
sem que seja possivel diminuir mesmo o impressionante coeficiente de 
mortalidade que traz (A TARDE, 27.10.1945, p. 4). 

 

No caso do Santa Teresa, um dos entrevistados referiu que o elevado 

índice de mortalidade por disenteria estava associado à água não tratada que os 

pacientes e funcionários bebiam no início do funcionamento do Hospital: 

 

Nem tinha poço artesiano, eles tomavam dessa água a céu aberto aqui, uma 
bomba tocava para uma casinha que tinha lá em cima, sem tratar, e ia para os 
pavilhões, isso até funcionário bebia dessa água que aí começou a dar 
disenteria e foram ver, morreram muitos pacientes, foram ver era da água. 
Mas com disenteria, teve uma época, ainda no começo, que o índice de 
mortos foi um arraso e era disenteria. Pode procurar a pasta deles, só se não 
quiseram pôr, puseram uma outra, porque morria muito mesmo, por semana 
quatro, cinco, seis, aí depois foram ver, encontraram ou pensaram que era da 
água aí furaram um poço artesiano, mas aí já passaram a tratar essa água 
também, aí já não teve mas, então era da água. Morria muito, muito, muito 
mesmo (E-7). 

 

As idas e vindas de Juqueri destacam-se marcadamente no ano de 1944, 

no que definimos de "momento experimental" de Santa Teresa, como atestam as 

Tabelas 2 e 8, respectivamente, sobre a procedência e o "destino" dos pacientes. Em 
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1944, a procedência é exclusivamente de Juqueri (99.20%), mesclada por uma 

percentagem de 18.84% de retorno para aquele Hospital da Capital. Nos outros quatro 

anos, o movimento de idas e vindas de Juqueri cai para respectivamente 1.28% e 

1.74%, cedendo lugar para as vindas das cadeias públicas de Ribeirão Preto e região. 

Esse aspecto de idas e vindas de pacientes psiquiátricos do interior para 

a Capital no Estado de São Paulo foi conseqüência direta das tendências, ora de 

centralização, ora de descentralização da assistência psiquiátrica no Hospital de Juqueri 

na Capital do Estado. Trata-se de um "movimento" antigo, desde 1896, quando se 

instalou a primeira sucursal de Juqueri, em Sorocaba. Ou seja, é uma prática 

notadamente administrativa, questionável do ponto de vista ético, mas justificada pela 

política agroexportadora que, por sua vez, era quem ditava as regras no âmbito das 

tendências à assistência aos psicopatas na primeira metade do século XX, no Estado de 

São Paulo e no Brasil. 

 
 
 
 
 
 

TABELA 8 – "DESTINO" DOS PACIENTES INTERNADOS NO HST DE 1944 A 1948 
"DESTINO" SAIU SAIU SEM     SEM REMOVIDO  

  COM ALTA  FALECEU REINTERNOU   PARA  

ANO 

TOTAL 

ALTA  
EVADIU-

SE     INFORMAÇÃO JUQUERI OUTRO 

Nº 626 30 75 282 9 108 118 4 
1944          

%  100 4,79 11,98 45,04 1,43 17,25 18,84 0,63 
Nº 342 35 12 117 4 168 4 0 

1945          
%  100 10,81 3,5 34,21 1,16 49,12 1,16 0 
Nº 394 72 50 123 11 129 8 1 

1946          
%  100 18,27 12,69 31,21 2,79 32,74 2,03 0,25 
Nº 562 210 98 124 23 94 11 2 

1947          
%  100 37,36 17,43 22,06 4,09 16,72 1,95 0,35 
Nº 482 173 88 98 20 92 8 3 

1948          
%  100 35,89 18,25 20,33 4,14 19,08 1,65 0,62 
Nº 2.406 522 323 744 67 591 149 10 

T. GERAL          
%  100 21,69 13,42 30,92 2,78 24,56 6,19 0,41 

Fonte: Livros de registro do SAME - Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, 1944 - 1948.      
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Ainda em 1944, os "destinos" indefinidos de evasão e "sem informação", 

perfazem juntos o percentual de 29.23%, um valor importante se considerarmos que o 

seu grau de indeterminação poderia, se conhecido, somar-se ao número de óbitos, que 

não era baixo, principalmente em se tratando dos "sem-informação", uma vez que 

quando evadido o paciente é desligado oficialmente da instituição, mas por isso não 

podemos deixar de considerar a responsabilidade do Hospital, pois o paciente estava 

sob sua custódia e para a psiquiatria tradicional o doente mental é inimputável. Nos 

anos subseqüentes, o índice de óbitos sempre ultrapassou 20% e o número de "destinos 

dos sem-informação" também se destacou, chegando a 49.12%, em 1945. O maior 

percentual do total geral do "destino" dos pacientes foi o de óbitos (30.92%), seguido 

pelos "sem-informação". Houve um percentual geral considerável de alta (21.69%), 

mas se considerarmos a análise por ano, esse "destino" só se destaca em 1947 (37.36%) 

e em 1948 (35.89%), assim mesmo inferior a 50% do total. 

Com base nas Tabelas apresentadas, podemos constatar que o Hospital 

Santa Teresa de Ribeirão Preto em seus primeiros cinco anos de funcionamento 

caracterizou-se pelo asilamento de doentes mentais indigentes, em seu primeiro ano de 

Juqueri, e nos outros quatro anos de Ribeirão Preto e região. 

Com relação aos recursos humanos, os dois primeiros psiquiatras vieram 

de Juqueri e moravam dentro do Hospital, posteriormente, uma vez aberto o campo de 

trabalho, outros médicos "foram se tornando psiquiatras" (E-1), "a maioria não era 

psiquiatra de formação" (E-3). Quanto aos demais trabalhadores, os primeiros, também 

vieram de Juqueri, depois se efetivou o concurso público. As pessoas da cidade tinham 

resistência ao trabalho no Santa Teresa, tanto pelo "medo" dos doentes, pois eram 

"loucos vindos de Juqueri", quanto pela distância do Hospital à cidade. 

 

Os médicos que se sucediam na direção do Hospital, não eram psiquiatras, e 
sim clínicos gerais, urologistas, ginecologistas, ortopedistas, menos 
psiquiatras. A nomeação era política, forçando o Hospital a tornar-se um 
depósito de doentes mentais e alcoólatras (E-9). 

 

Como recursos terapêuticos, o Hospital empregava principalmente a 

laborterapia ou praxiterapia. Os pacientes varriam, plantavam, cozinhavam, etc. Sobre 

este aspecto é importante destacar a polêmica existente que ventila o fato de que se por 

um lado essa "cura pelo trabalho" funciona como lenitivo para o sofrimento do paciente, 
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por outro lado, as funções são sempre as mesmas de "manutenção" e redução dos gastos 

públicos para com os pacientes. 

 

No Santa Teresa, você precisava ver, os doentes mentais trabalhando com 
atendente junto, o gramado lá era uma beleza, uniforme, era tudo podado e 
regado pelos doentes mentais, era tudo uma beleza. O doente mental ajudava 
a pintar, eles tinham capacidade, estavam em remissão (E-3). 

 
O principal objetivo era a terapia do trabalho. Então tinha 150 trabalhadores 
braçais e tinha lá um sem número de loucos que trabalhava junto com eles e 
aprenderam a trabalhar. Os trabalhadores braçais eram funcionários do 
Hospital. A produção de alimentos era grande. O leite era produzido de um 
plantel de gado de boa qualidade de vacas holandesas que fornecia o leite e a 
cozinha produzia alguns derivados tais como, coalhada, essas coisas (E-9). 

 

É importante destacar que, na época, o objetivo era a criação de um 

hospital colônia agrícola, e, portanto, a terapia predominante para a época e para o tipo 

de estabelecimento almejado, teria que ser mesmo a laborterapia. 

No Hospital Santa Teresa, posteriormente, mas ainda dentro do período 

nos seus primeiros cinco anos, introduziram-se as técnicas da insulinoterapia, 

malarioterapia, choque cardiazólico e eletroconvulsoterapia (eletrochoque). 

Sobre a colaboração da sociedade, alguns entrevistados referiram ter 

havido muita colaboração como, por exemplo, doações de objetos e animais (para 

reprodução e subsistência de víveres alimentícios) para a estruturação do Hospital, 

enquanto outros disseram que a sociedade "nunca se importou com o que acontecia com 

o Hospital". 

 

O Hospital era assim, era uma fazenda. Essa fazenda tinha que ser tocada. 
Então o que O Dr. Luiz Pinto Toledo fez? Ribeirão Preto era uma cidade 
pequena, praticamente vivia de agricultura, principalmente de café, que 
ainda era a força na ocasião. Então tinha fazendeiros aí com muito poder 
aquisitivo, então Dr. Toledo saiu procurando esse pessoal e dizendo que 
tinha montado o Hospital e com o quê que cada um podia colaborar. Então, 
por exemplo: um dava um galo e outro uma galinha, e eles iam fazer uma 
criação de galinha lá no Hospital. O outro dava uma vaca leiteira, outro dava 
um casal de porcos. Então o Hospital ganhou de pessoas de Ribeirão Preto 
um monte de coisas para começar. A coletividade colaborou muito, para 
começar o Hospital. E aí o Hospital foi tocando isso, então tinha criação de 
galinha, criação de porcos, criação de tudo para os doentes e tudo pelos 
doentes. Os doentes cuidando e os doentes comendo. Tinha vaca leiteira, 
tinha plantação de frutas, tinha horta, verduras, tinha mandioca, tinha um 
monte de coisa. E basicamente tudo tinha sido ganho, o pontapé inicial foi 
dado pelos graúdos da cidade, que colaboraram com o Hospital (E-1). 
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A sociedade, não tenho certeza, mas acho que, parece que teve algumas 
firmas que chegaram a dar grande quantidade de mantimentos, parece que 
sim. Eu não tenho certeza (E-7). 

 
A comunidade local, por sua vez, nunca moveu uma palha, em benefício do 
Hospital, nem tomou conhecimento. A comunidade local e a mídia nunca se 
importou com o que ocorria no Hospital, nunca, nunca, nunca (E-9). 

 

Acreditamos que houve mesmo colaboração, incentivo e doações por 

parte da elite da sociedade ribeiropretana, uma vez que é sabido que, "a elite cafeeira e 

seus aliados, profissionais e empresários, contribuíram largamente para a promoção do 

bem-estar, da saúde e da educação públicos" (WALKER & BARBOSA, 2000: 57). 

Desde quando começou o funcionamento do pavilhão feminino, em 

1945, o Hospital dispunha, separadamente, da ala dos homens e outra das mulheres. Até 

os funcionários responsáveis eram, respectivamente, um responsável homem pela ala 

masculina e uma mulher pelo pavilhão feminino, a exemplo de todos os hospitais 

psiquiátricos tradicionais. 

 

Tinha mulheres, só que na época mulheres eram muito separadas dos 
homens. Os homens transitavam, as mulheres não transitavam não, as 
mulheres ficavam lá no pátio delas, fazendo alguma coisa, havia um 
machismo muito violento (E-1). 

 

A unidade feminina, transferida para o Santa Teresa em 1945, funcionava 

anteriormente, na rua Padre Euclides na antiga Creche Santo Antônio, mas como 

dependência do Hospital Santa Teresa, sendo também dirigira pelo Dr. Leopoldino 

Passos. 

Crianças não deveriam ser internadas em Santa Teresa – devido à falta de 

acomodações – mas enviadas para Juqueri, porém, conforme os dados da Tabela 4 (da 

faixa etária), encontramos um percentual de 3.82% de internados na faixa etária de 8 a 

17 anos de idade. 


