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Resumo : O tema Do isolamento ao sanatório: diferentes práticas e serviços
em um espaço de saúde pública de Porto Alegre – de 1909 a 2001 foi apresentado
pelo Hospital Sanatório Partenon no Seminário Informação, Memória e História em
Saúde Pública, promovido pelo Ceids/RS em maio de 2001.  O artigo ora apresenta-
do pretende trazer alguma contribuição para a pesquisa e a reflexão acerca da
temática do resgate da memória da saúde pública no Estado do Rio Grande do Sul,
a partir do microcosmos do Hospital Sanatório Partenon e dos diferentes serviços
implementados numa mesma área física do bairro Partenon, em Porto Alegre, do
início do século XX a este início de século XXI. A trajetória de ocupação deste espa-
ço - de Hospital de Isolamento a partir de 1909 a um complexo de serviços públicos
de saúde nos dias atuais - pode auxiliar a compreensão de como diferentes políti-
cas, demandas e práticas sanitárias determinam a estruturação dos serviços de saú-
de, em particular no campo do tratamento das doenças infecto-contagiosas.

Palavras-Chave : Memória institucional; Hospital Sanatório Partenon; Porto
Alegre; História.

Do início do século XX até os dias de hoje, concepções diversas fizeram
com que diferentes instituições e práticas de saúde tivessem lugar no bairro
Partenon, na antiga Estrada do Mato Grosso, hoje avenida Bento Gonçalves,
número 3722.
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realizado na Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em 25 de maio de
2001.
2 Médico pneumologista, Direção de Ensino e Pesquisa/HSP, e-mail:
hspartenon@saude.rs.gov.br
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Esse endereço, que hoje sedia o Hospital Sanatório Partenon, passou a
ser um espaço voltado à saúde a partir da compra de um terreno – antigo
potreiro – em 1908, pelo governo estadual, onde seria construído, no ano
seguinte, o Hospital de Isolamento São José.

O bairro Partenon, na virada do século XIX para o XX, esteve demarca-
do como um espaço de segregação de doentes, abrigando, no então Hospí-
cio São Pedro, doentes mentais ou alienados e, no Hospital de Isolamento
São José, portadores de moléstias contagiosas. Além desses hospitais, havia
também um lazareto na Chácara das Bananeiras.

Os órgãos governamentais se preocupavam
com o destino da população pobre vagando pelo
espaço público, sobretudo no Centro, uma vez
que as doenças infecto-contagiosas não ficavam
circunscritas nos bairros periféricos. É nesse con-
texto que é concebida a legislação que obriga a
comunicação dos casos de moléstias contagio-
sas e a própria criação do Hospital de Isolamento.

Para isolar os doentes, os órgãos sanitários
da época utilizavam lazaretos, que no final do sé-
culo XIX podiam significar hospital de lazarentos
(leprosos) e edifício onde fazem quarentena as
pessoas vindas de terras onde reina doença epi-
dêmica e contagiosa (Carvalho; Deus, 1895).

Os hospitais de isolamento ou lazaretos
apresentavam algumas particularidades em rela-
ção aos demais hospitais da época: eram financi-
ados pelos órgãos públicos, enquanto os demais
dependiam, em grande parte, da filantropia e atu-
avam no controle das doenças infecto-contagio-
sas, particularmente nos momentos de epidemias.

 A primeira referência a lazaretos em Porto Alegre reporta à década de
1880 como sendo um hospital para atender variolosos pobres quando da
ocorrência de surtos epidêmicos.

Como as medidas terapêuticas da época eram ineficientes, procurava-
se minimizar os riscos da doença para a sociedade, resultando mais em um
combate aos doentes do que às doenças. O principal alvo, nesse caso, era a
camada mais pobre da população, enquanto que aqueles com boas condi-
ções financeiras eram isolados em suas próprias residências.

Os lazaretos estavam ligados ao Desinfectório de Higiene do Estado,
que pertencia ao Departamento de Higiene da Secretaria de Estado dos Ne-
gócios do Interior e Exterior.

Trabalhando em conjunto, os hospitais de isolamento e o Desinfectório
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tinham por objetivo, primeiramente através do isolamento hospitalar, prevenir
o contágio de novas vítimas e proporcionar a desinfecção de seus pertences
e residências a fim de impossibilitar a disseminação das epidemias.

Desde 1893, conforme Relatórios da Secretaria de Estado dos Negócios
do Interior e Exterior, já havia a demanda para a construção de um novo hos-
pital de isolamento.

Somente em 1909, com a
construção do Hospital de Isola-
mento no Arraial São José, na Es-
trada do Mato Grosso, no bairro
Partenon, essa demanda seria
atendida.

A escolha do local, afastado
do centro da cidade, segue a lógi-
ca higienista vigente, que prevê,
diante da deficiência na prevenção
de doenças, a segregação dos in-
divíduos que colocavam em risco
a saúde da cidade.

A partir de sua construção, a
área onde se localizava o Hospital
de Isolamento foi sendo utilizada
pelo governo estadual para incor-
porar progressivamente novos
serviços de saúde.

Serviço de Assistência Públi-
ca de Porto Alegre, de 1898,
que também recolhia porta-
dores de moléstias trans-
missíveis – acervo Arquivo
Histórico Moysés Vellinho.

Hospital de Isolamento em construção, 1909 –
acervo Arquivo Histórico do RS.
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Em 1918, Porto Alegre foi vítima da pandemia conhecida como Gripe
Espanhola ou influenza. Os primeiros registros de vítimas na cidade são de
18 outubro de 1918, quando três casos foram registrados. Entre os dias 19 e
23 foram recolhidos ao Hospital de Isolamento 21 doentes. Em novembro, a
epidemia se generaliza pela cidade. A Diretoria de Higiene calculou em
70.000 o número de pessoas que contraíram a doença, em uma população
de 168.700 habitantes.

Até dezembro de 1918, ha-
viam falecido, em Porto Alegre,
1.316 pessoas com a epidemia.
No estado, esse número subiu
para 3.791.

Uma das medidas de con-
tenção da epidemia foi a amplia-
ção do Hospital de Isolamento
São José. A influenza, como do-
ença contagiosa, inscrevia-se en-
tre aquelas para cujo atendimen-
to o hospital havia sido
construído. Dessa forma, o Hos-
pital de Isolamento passou a con-
tar com  6 pavilhões.

Em 1926, uma vez que a construção de um hospital específico para
hansenianos não era viável, a Diretoria de Higiene adaptou dois dos pavi-
lhões do Hospital de Isolamento para neles serem recolhidos os leprosos indi-
gentes de Porto Alegre.

O Hospital de Emergên-
cia para Leprosos, inaugura-
do em 1936, foi instalado no
terreno do Hospital de Isola-
mento, próximo ao local onde
hoje se encontra a Escola de
Saúde Pública. O hospital ti-
nha como objetivo atender
exclusivamente aos doentes
que perambulavam pelas
ruas da capital ou para os ca-
sos contagiantes que neces-
sitavam de imediato e rigoro-
so isolamento.

Hospital de Isolamento ampliado por ocasião da
epidemia de gripe em 1918 – acervo Hospital
Sanatório Partenon.

Hospital de Emergência para Leprosos – acervo Hos-
pital Colônia Itapuã.
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No ano de 1940, foi criado, no Hos-
pital de Isolamento, o primeiro serviço
público de cirurgia da tuberculose do Rio
Grande do Sul. Nesse período, o HI con-
tava com duas seções, uma Seção de
Tuberculose e uma Seção de Moléstias
Transmissíveis Agudas.

Com a necessidade cada vez maior
de leitos hospitalares públicos para
internação de doentes com tuberculose,
o governo estadual inaugurou, em 1946,
no Hospital de Isolamento, o Abrigo
Carmem Gonçalves, para tratamento da-
queles doentes então considerados incu-
ráveis.

Os abrigos para tuberculosos irrecuperáveis, como estabelecimentos de
internação, representavam um papel importante na profilaxia da tuberculose,
porque, segundo a lógica vigente, retiravam os doentes contagiantes do meio
em que viviam e onde disseminavam a doença pelo contágio.

Na mesma época, iniciou-se a construção de um outro pavilhão, de alve-
naria, para tuberculosos recuperáveis, denominado Bonifácio Paranhos da
Costa, inaugurado em 1949.

Antes da descoberta da quimioterapia, na década de 1940, pouco era
possível fazer para o controle da tuberculose, além da vacinação BCG e apli-
cação de algumas técnicas cirúrgicas, em casos restritos. Em qualquer situa-
ção, buscava-se a descoberta precoce do doente bacilífero, fonte de infec-
ção, para que fosse encaminhado aos hospitais com a finalidade de isola-
mento e tratamento com as medidas disponíveis.

A Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), de 1947, pregava
o isolamento de focos em hospitais. Essa foi a época do incentivo à criação
de leitos para tuberculose no Brasil. A partir de pouco mais de 10 mil leitos,
em 1946, chegou-se a mais de 21 mil no final de década de 50.

Dentro dessa nova política de saúde, a partir de um convênio do Estado
com a União, foi construído, com verbas federais, o Hospital Sanatório
Partenon, inaugurado em 27 de janeiro de 1951.

O projeto de um sanatório já era considerado pelo governo estadual des-
de, pelo menos, 1916, só passando a ser  efetivado com a inauguração do
HSP.

Procissão em frente ao Abrigo Carmem
Gonçalves – Acervo Hospital Sanatório
Partenon.
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Na década de 60, o Hospital
Sanatório Partenon estava lotado
de crônicos, como resultado da
pouca resolutividade dos
dispensários de tuberculose, onde
a taxa de cura era muito baixa.

Esses pacientes permaneci-
am internados por longo tempo,
bloqueando os leitos para os no-
vos crônicos que continuavam
sendo produzidos em razão do tra-
tamento irregular.

Nesse período, ocorreram
mudanças no Sanatório Partenon
para adequação às normas dita-

das pela CNCT, que visavam à atualização do hospital aos novos conheci-
mentos.

O tratamento prolongado a que os pacientes tinham que ser submetidos
fazia com que tivessem que permanecer internados durante meses e até
anos. Em conseqüência, terminavam criando estruturas de sociabilização que
lhes permitissem uma permanência mais amena. Criaram, já nos primeiros
anos de funcionamento do hospital, um grêmio cultural e uma cooperativa,
organizavam festas, bailes e campeonatos, criaram uma rádio e um jornal
internos, entre várias outras atividades.

Uma dessas atividades, de grande repercussão dentro e fora do hospi-
tal, visto que contava com a participação de autoridades sanitárias importan-
tes, era o Baile da Rainha da Primavera, escolhida entre as pacientes.

O Hospital de Isola-
mento São José, concebido
para tratar doenças contagi-
osas agudas, funcionou até
o final da década de 1960,
em concomitância com o
Sanatório Partenon, quando
passou a servir a pacientes
com problemas
dermatológicos, no início
para dermatoses bolhosas
conhecidas como fogo sel-
vagem e, mais tarde, como
Unidade de Internação em
Dermatologia Sanitária.

Hospital Sanatório Partenon no final da década
de 1950 – acervo Hospital Sanatório Partenon.

Baile da Rainha da Primavera, década de 1950 – acer-
vo Hospital Sanatório Partenon.
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A AIDS passou a fazer parte da história do Hospital Sanatório Partenon
em 1983, quando nessa instituição foi diagnosticado o primeiro caso da doen-
ça no estado. Desde então, o HSP dedica-se ao tratamento da doença, cada
vez mais associada à tuberculose. Em razão disso, alguns novos serviços de
saúde foram instalados na área do antigo Arraial de São José.

No prédio original do Hospital de Isolamento, funciona, desde 1997, o
Hospital-Dia para pacientes com AIDS. O Centro de Testagem e
Aconselhamento Caio Fernando Abreu, que dá orientações sobre doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS, está instalado, desde 2000, no prédio
que servia ao Sanatório e que depois passou a ser o Laboratório Central de
Bacteriologia para o Programa de Controle da Tuberculose no RS.

Além desses, estão
instalados na área do Sa-
natório Partenon e do anti-
go Hospital de Isolamento o
Hemocentro do Estado e o
Centro de Saúde-Escola
Murialdo.

O Hemocentro foi
criado em 1983, com a fina-
lidade de coordenar as
ações na área de
hemoterapia. Antes da
existência desse prédio,
esse serviço, então um em-
brião do que vem a ser
hoje, funcionava em depen-
dências do antigo bloco cirúrgico do Sanatório. Junto ao Hemocentro, come-
çou a funcionar, a partir de 2002, a Clínica de Hematologia, atendendo pa-
cientes hemofílicos e com Doença de Von Willebrand.

O Centro de Saúde-Escola Murialdo, instituição voltada ao atendimento
de saúde primário e referência da residência em Medicina Geral Comunitária,
funciona desde 1993. O Laboratório Central de Patologia do Estado foi insta-
lado nas dependências do antigo bloco cirúrgico do Sanatório, em 1997. To-
das essas instituições atuam de forma integrada, atendendo unicamente pelo
Sistema Único de Saúde.

Hoje, o Hospital Sanatório Partenon, através de sua Direção de Ensino e
Pesquisa, vem desenvolvendo, além de pesquisa na área das doenças
infecto-contagiosas, sobretudo tuberculose e AIDS, pesquisa histórica volta-
da ao resgate da memória institucional e atividades de educação em saúde
que buscam socializar esses conteúdos.

Essas atividades deram origem ao Núcleo de Documentação e Memória
do hospital, que realiza pesquisa documental, tendo como fontes documentos

Prédio original do Hospital de Isolamento, de 1909, hoje
Hospital-Dia para aids – acervo Hospital Sanatório
Partenon.
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escritos e imagéticos da própria instituição e de acervos particulares e públi-
cos; registro de história oral, a partir de depoimentos de antigos funcionários,
pacientes e diretores; organização e ampliação do acervo institucional e ativi-
dades de divulgação para o público.

A exposição Do Isolamento ao Sanatório, além de contar um pouco da
história do Hospital e das instituições que o antecederam, apresenta um bre-
ve panorama da saúde desde meados do século XIX, com a constituição dos
primeiros serviços de saúde em Porto Alegre, as principais doenças inciden-
tes no estado e capital, e os tratamentos e formas com que a sociedade, em
diferentes épocas, se relaciona com saúde e doença.

O projeto contempla também a itinerância da exposição por escolas,
centros comunitários, instituições educacionais e de saúde, além da constitui-
ção de um espaço permanente para o debate e a divulgação do trabalho pro-
duzido na instituição, bem como o estabelecimento de parcerias com as mais
diversas entidades afins.

De espaço de isolamento e exclusão, no século passado, a um comple-
xo de serviços públicos de saúde nos dias atuais, esse endereço pretende
continuar sediando, além de serviços qualificados, um espaço permanente
de produção científica e debate sobre saúde pública e questões de interesse
social.

Del aislamiento al sanatorio: diferentes prácticas y servicios  en un
espacio de salud pública de Porto Alegre – de 1909 a 2001

Resumen : El tema Del aislamiento al sanatorio: diferentes prácticas y servicios
en un espacio de salud pública de Porto Alegre - de 1909 a 2001 fue presentado por
el Hospital Sanatório Partenon en el Seminario Información, Memoria e Historia en
Salud Pública, promovido por el Ceids/RS en mayo de 2001.  El artículo ora
presentado pretiende traer alguna contribución para la investigación y la reflexión
acerca de la temática del rescate de la memoria de la salud pública en el Estado del
Rio Grande do Sul, a partir del microcosmos del Hospital Sanatório Partenon y de los
diferentes servicios implementados en una misma área física del barrio Partenon, en
Porto Alegre, del inicio del siglo XX a este inicio de siglo XXI. La trayectoría de
ocupación de este espacio - de hospital de aislamiento a partir de 1909 a un complejo
de servicios públicos de salud en los días actuales - puede auxiliar a la compreensión
de cómo diferentes políticas, demandas y prácticas sanitarias determinan la
estruturacción de los servicios de salud, en particular en el campo del tratamiento de
las enfermedades infectocontagiosas.

Palabras Clave : Memória institucional; Hospital Sanatório Partenon; Porto Ale-
gre; Historia.
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From the isolation to the sanatorium: different practices and services in a
space of public health of Porto Alegre – from 1909 to 2001

Abstract: The topic From Isolation to Sanatorium: different practices and
services in a space of public health in Porto Alegre – from 1909 to 2001 was
presented by Hospital Sanatorio Partenon in the Seminar Information, Memory and
History in Public Health, promoted by Ceids/RS in May 2001. The article here
presented aims at contributing for the research and thinking on the theme of rescuing
the memory of public health in the state of Rio Grande do Sul, starting from the
microcosm Hosrital Sanatório Partenon, and the different services implemented in a
same physical  area in Partenon neighborhood, in Porto Alegre, from the beginning of
the 20th century to the early 21st century. The way of occupation of that area – from an
isolation hospital in 1909 on, to a complex of public health services nowadays – may
help us to understand how the different sanitary politics, requirements and practices
determine the structure of health services, mainly in the field of infecto-contagious
diseases.

Key-words : Institutional memory; Hospital Sanatório Partenon; Porto Alegre;
History.
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