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RESUMO 

Com o objetivo de reduzir os impactos do surto de febre amarela e isolar os doentes do 
restante da população, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat guardou, em sua relação 
com a cidade, aspectos inerentes à política de promoção da saúde. Sua fundação estava 
fundamentada no higienismo, uma teoria médica oitocentista que pode ser observada 
através das medidas voltadas para a proteção sanitária da cidade no período da sua 
fundação e, posteriormente, na arquitetura de tipologia pavilhonar, com a construção do 
Novo Hospital. Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar uma análise do 
Hospital de Isolamento de Mont Serrat e sua relação com Salvador a partir de uma 
pesquisa de cunho teórico e crítico da sua arquitetura em perspectiva histórica. Por meio 
da investigação dos textos produzidos por médicos e por lideranças políticas acerca das 
ações de promoção da saúde e da relação do Hospital com a arquitetura, foi possível 
observar que o Hospital de Isolamento de Salvador respondeu, em sua espacialidade, 
parte dos postulados médicos ao mesmo tempo que evidenciou soluções voltadas para a 
realidade climática, a cultura local e para o contexto político da época. Atesta-se, 
portanto, que se trata de um monumento capaz de demonstrar em sua composição 
espacial parte da história da saúde de Salvador, bem como sua relevância enquanto um 
local de memória para o Patrimônio Cultural da Saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura do Isolamento. Hospital de Isolamento de 
Salvador. Hospital de Mont Serrat. Hospital Couto Maia. 



 
 

ABSTRACT 
 

In order to reduce the impact of the yellow fever outbreak and isolate patients from the 
rest of the population, the Mont Serrat Isolation Hospital kept in its relationship with the 
city inherent aspects related to improvement policies of the Brazilian public health. The 
Hospital foundation was based on hygienism, a nineteenth-century medical theory that 
can be observed through the actions taken by the hospital concerning the sanitary 
conditions of the city and later by the building of a New Hospital in a pavilion 
architectural style. The present work presents an analysis of the Mont Serrat Isolation 
Hospital and its relationship with the city of Salvador from a theoretical and critical 
research of its architecture in a historical perspective. By means of texts written by 
doctors and political leaders on health improvement actions and their connection with 
the architecture of the Hospital it was possible to observe that Mont Serrat Isolation 
Hospital of salvador responded to it by reforming its spatiality to medical postulates and 
highlighted solutions focused on the local culture and the political context of the time. 
Therefore, it is a building which should be seen in its spatial composition as part of 
Salvador health history as well as a Cultural Health Heritage. 
 
KEYWORDS: Isolation Architecture. Isolation Hospital of Salvador. Mont Serrat 
Hospital. Couto Maia Hospital.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Hospital de Isolamento de Mont Serrat fundado, de maneira emergencial, no 

período oitocentista, com o objetivo de reduzir os impactos do surto de febre amarela e 

isolar os doentes do restante da população, guarda, em sua relação com a cidade, 

aspectos inerentes à política de promoção da saúde brasileira. Segundo Machado e 

outros autores (1978), a fundação de novos hospitais fazia parte de uma forma política 

que se deu por meio da higiene pública com ações de controle social que ocorreram 

através de intervenções no meio físico, tendo a cidade como um elemento fundamental a 

ser reestruturado.  

As intervenções sob o meio físico, durante o século XIX, evidenciadas nas 

reformas urbanas por intermédio de demolições de casarios, abertura de vias ou 

construção de hospitais em locais fisicamente distantes do centro urbano, tinham como 

função reduzir a aglomeração de pessoas e buscavam manter a qualidade do ar, da água 

e do solo, dado que os médicos higienistas acreditavam que somente assim seria 

possível corrigir os problemas sociais que emergiam na cidade, dentre eles os problemas 

sanitários (MACHADO et al, 1978). 

Em Salvador, o elevado número de óbitos decorrente do ressurgimento da 

epidemia de febre amarela, em 1849, teve como solução emergencial a abertura da 

enfermaria do Baluarte para atender aos indigentes e aos estrangeiros que aportavam na 

cidade. Em seguida, foi inaugurado o Hospital de Isolamento de Salvador, nomeado 

Mont Serrat, o qual, nos primeiros anos de funcionamento, prestou atendimento apenas 

aos acometidos pela febre amarela (BAHIA, 1854). 

 O local escolhido para a fundação do Hospital de Isolamento foi a região de 

Monte Serrat, situado na freguesia da Penha, fora da nucleação urbana da cidade de 

Salvador. Segundo Pinheiro (2011), nesse período, a região mais ocupada da capital 

baiana estava diretamente associada ao trecho que se desenvolveu de forma espontânea 

após a fundação da cidade e era composta pelo porto, situado na parte baixa da cidade, 

pelo centro administrativo e demais edificações, situados na parte alta. 

 Para Uzeda (1992), a fundação do Hospital de Isolamento fora dos limites 

urbanos estava atrelada ao discurso higienista1 e visava a proteção da população por 

 
1 Prática política administrativa que buscava regular a vida social por meio do discurso da higiene 
pública, com a elaboração de teorias a respeito da manutenção da saúde, com base na observação e no 
controle da população, em vistas de reduzir os problemas sanitários que emergiam na cidade. Buscava, 
em última análise, ordenar tanto o meio natural quanto o social (MACHADO et al, 1987). 
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meio da localização espacial do Hospital. Para o autor, as características de implantação 

desse Hospital buscavam impedir a proliferação da febre amarela através do isolamento 

espacial, uma ação de proteção sanitária que possuía aspectos semelhantes à medicina 

urbana2. 

 Desse modo, o caráter de espaço segregado, evidenciado na escolha do lugar 

para a implantação do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, representa um marco das 

primeiras discussões no campo da salubridade urbana, na cidade de Salvador (UZEDA, 

1992). Posto que a fundação do Hospital teve como justificativa a redução dos 

problemas sociais por meio da retirada de um grupo específico da população do meio 

urbano, e pode ser compreendido como uma tentativa do Estado de manutenção da 

ordem para alcançar uma cidade moderna e civilizada ancorada nos modelos voltados 

para a manutenção da higiene de países como França, Alemanha e Inglaterra. 

O Hospital de Isolamento de Mont Serrat foi fundado em uma casa de aluguel, 

edificação de caráter civil, e referenciado pelos médicos higienistas, no ano da sua 

fundação, em 1853, como um espaço adequado devido a sua localização. Os aspectos 

relativos à edificação, ou seja, à casa, não foram abordados no tocante à manutenção da 

higiene no espaço ou como um possível agente que pudesse auxiliar na cura do 

paciente. Uma outra característica importante dos primeiros anos de funcionamento do 

Hospital se refere às considerações positivas quanto ao acesso do Hospital por via 

marítima, característica que, segundo os higienistas, seria relevante por evitar a 

circulação de pessoas infectadas na cidade. Além disso, destaca-se que esse Hospital, 

teve o seu atendimento prioritário voltado para os estrangeiros contaminados que 

aportavam na cidade (DAVID, 1993). 

Nas décadas seguintes, com o aumento da demanda, novas casas foram alugadas 

e anexos foram construídos. As condições físicas do Hospital passaram a ser descritas 

na Gazeta Médica da Bahia como precárias, aspecto que se agravou no início do século 

XX, com a ampliação dos atendimentos a pacientes infectados por malária, varíola, 

tuberculose e cólera (SOUZA, 2017). Por essa razão, uma parcela dos médicos passou a 

defender a necessidade da construção de uma nova estrutura, que deveria ser edificada, 

 
2  Um conceito criado por Foucault (2017) para sintetizar um modelo político e médico de controle 
aplicado na França, que teve como objetivo reduzir as tensões urbanas criadas pelas epidemias, no que diz 
respeito ao comportamento, divisão territorial e controle da circulação de pessoas e mercadorias. Segundo 
o autor, a medicina urbana buscava a purificação da cidade sob o conceito da organização político-médica 
para a higiene pública urbana. 
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seguindo o padrão dos hospitais de melhor referência da época, com o objetivo de 

propiciar um ambiente higiênico que auxiliaria na cura do paciente (PEREIRA, 1876).   

No sentido de ampliar o atendimento, o governador em exercício iniciou um 

processo para a construção de um novo pavilhão, anexo à estrutura existente. No 

entanto, para o diretor médico do Hospital, a tipologia hospitalar em pavilhão único 

escolhida pelo governador e sua equipe de conselheiros não estava adequada, devido a 

aspectos inerentes à arquitetura e aos costumes dos usuários. Nesse mesmo período, o 

diretor conseguiu que a obra fosse embargada e o edifício construído em monobloco foi 

abandonado3 (MEIRELES FILHO, 1912). 

Anos depois, foi iniciado um concurso para a construção de um Novo Hospital, 

com projeto em modelo pavilhonar, considerado o mais higiênico da época, situado na 

mesma região, no alto de Monte Serrat. Esse Novo Hospital foi inaugurado em 1926, 

composto por cinco pavilhões, construídos sob os princípios da arquitetura destinada à 

saúde da época, e possuiu, em sua composição formal, característica do classicismo 

brasileiro4 como estilo arquitetônico. As transformações ocorridas na estrutura física do 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat, objeto de estudo dessa pesquisa, evidencia as 

políticas de promoção da saúde, bem como, aspectos próprios do debate médico-

científico da época. 

Em 1936, o Hospital de Mont Serrat passou a se chamar Hospital Couto Maia, 

em homenagem ao diretor médico do Hospital Augusto Couto Maia. Destaca-se que os 

cinco pavilhões, inaugurados em 1926, não sofreram grandes alterações, com exceção 

do pavilhão de desinfecção, que foi demolido. Ao longo dos anos, novos pavilhões 

foram construídos no sentido de ampliar o atendimento para pessoas contaminadas por 

doenças infectocontagiosas. Em 2018, o conjunto de edifícios, situado em Monte Serrat, 

foi desativado e as atividades do Hospital Couto Maia passaram a ser desenvolvidas em 

uma nova estrutura construída na região central de Salvador, a qual passou a se chamar 

Instituto Couto Maia. 

A análise do conjunto arquitetônico que abrigou o Hospital Isolamento de 

Salvador por mais de um século possui como justificativa a possibilidade de 

contribuição para as pesquisas no campo do Patrimônio Cultural da Saúde, produzido na 

 
3 O debate em torno da concepção arquitetônica desse pavilhão será explicitado no capítulo 4 dessa 
pesquisa. 
4 Caracterizado por Souza (2007) como uma arquitetura eclética que utilizou no Brasil elementos como 
frontarias, vãos acimados por verga semicircular e platibanda cheias, assim como outros elementos da 
arquitetura do período imperial brasileiro – ver capítulo IV.  
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capital baiana. Dado que o Hospital possui em sua estrutura pavilhonar, aspectos 

característicos das transformações das edificações voltadas para o isolamento e revela 

especificidades da realidade climática e cultural da capital baiana. Desse modo, este 

estudo apresenta uma análise das transformações espaciais do Hospital de Isolamento de 

Salvador, o Hospital Mont Serrat, e sua relação com os padrões e as políticas de saúde, 

no período que se estende da sua fundação, em 1853, até a inauguração da sua nova 

estrutura, em 1926, procurando contribuir para o registro da memória dessa edificação 

em perspectiva histórica. 

Tanto a arquitetura do conjuto de pavilhões, fundada em 1926, quanto a relação 

do edifício com a cidade, podem revelar a importância do Hospital de Isolamento de 

Mont Serrat como um monumento do Patrimônio Cultural da Saúde em Salvador. 

Destaca-se que esse Hospital foi a primeira instituição baiana destinada ao atendimento 

de pessoas contaminadas por doenças infectocontagiosas, e passou por transformações 

ao longo dos anos que dialogavam com as políticas sanitárias de sua época.  

Vale ressaltar que o estudo do Patrimônio Cultural da Saúde é um conceito 

recente. Até o início do século XX, o Patrimônio Cultural estava relacionado aos 

acontecimentos, crenças e ritos vinculados à cultura erudita (CHOAY, 2001). Esse 

conceito que foi ampliado posteriormente ao considerar que um monumento poderia ser 

digno de preservação não só por suas qualidades históricas e artísticas, mas, também, 

por suas características relacionadas ao entorno, a ambiência e ao seu significado 

(CASTRIOTA, 2009).  

A partir da ampliação do campo de estudo e da criação do conceito de Patrimônio 

Imaterial, novas vertentes do Patrimônio Material surgiram, como o Patrimônio 

Industrial e o Patrimônio Cultural da Saúde. O estudo do Patrimônio Cultural da Saúde 

vai além do estudo do espaço, abarcou também as práticas médicas e permite a 

compreensão dos processos culturais que se revelam na transformação dos tratamentos 

de saúde, possibilitando a compreensão da produção desses edifícios ao longo dos anos. 

O Patrimônio Cultural da Saúde pode ser definido como todos os “[...] bens materiais e 

simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e 

coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural” (SANGLARD; COSTA 

2008, p.24). 

 Dessa forma, o estudo das edificações voltadas para a manutenção da saúde em 

perspectiva histórica, quando problematizada, permite a compreensão do contexto 

histórico da saúde, bem como da pesquisa social. Uma questão desafiadora, evidenciada 
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por Sanglard e Costa (2008), voltada para o estudo do Patrimônio Cultural da Saúde, 

são as lembranças negativas vinculadas ao edifício. Segundo os autores, é necessário 

“Transformar esta lembrança negativa ou ao menos, incômoda, em fato positivo, 

permitindo que estes edifícios se tornem ‘lugares de memória’ da medicina e da saúde, é 

um movimento que arquitetos, médicos e estudiosos do patrimônio têm levado a cabo 

na França.” (SANGLARD; COSTA, 2008, p.23). 

Para fortalecer o registro histórico dessas instituições e, por consequência, 

fortalecer o campo de pesquisa do Patrimônio Cultural da Saúde, assim como, as ações 

de preservação das edificações vinculadas a essa temática, é de extrema importância que 

novas pesquisas sejam incentivadas. No Brasil, existe um movimento crescente pela 

preservação de edifícios hospitalares, fomentado, principalmente, pelo Ministério da 

Saúde e pelo número crescente de pesquisas desenvolvidas sobre o tema. 

Ao analisar o cenário do Patrimônio Cultural da Saúde, em Salvador, nota-se que 

apenas cinco edificações foram tombadas na instância federal pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): o abrigo Dom Pedro II, o Conjunto 

Arquitetônico da Faculdade de Medicina da Bahia, que se encontra em processo de 

tombamento, o Hospital Juliano Moreira (Solar Boa Vista) e o Hospital São Cristóvão 

dos Lázaros. Os demais edifícios foram tombados na instância estadual, pelo Instituto 

Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA): a Escola Técnica Profissional Rosa Gattorno, 

antigo Asilo dos Expostos, o Hospital Aristides Maltês (HAM) com tombamento 

referente apenas à fachada, o Hospital Português e o Hospital São Cristóvão, que inclui 

a igreja, compondo o “Memorial da Santa Casa da Misericórdia da Bahia” (SOUZA; 

BARRETO, 2011). 

Com base nos dados citados, nota-se a existência de um número moderado de 

instituições baianas com proteção patrimonial federal ou estadual, posto que existem, 

aproximadamente, dez edifícios históricos que guardam aspectos do Patrimônio 

Cultural da Saúde que ainda permanecem sem salvaguarda. Registre-se que o objeto de 

estudo dessa pesquisa, o edifício hospitalar que já abrigou o Hospital Couto Maia, 

antigo Hospital de Isolamento de Mont Serrat, não possui nenhum tipo de preservação e 

encontra-se em desuso. A falta de uso de edifícios históricos implica na sua degradação 

da edificação, nesse sentido, teóricos da restauração vão defender a necessidade de 

atribuir novos usos a esses prédios, desde que sejam compatíveis com a sua estrutura 

preexistente e não venham causar danos à edificação no processo de adaptação ou 

restauração (CHOAY, 2001). 
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Para o desenvolvimento da pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos 

acerca do tema, por meio dos quais se verificou que, na Bahia, há pesquisas dedicadas 

ao estudo aprofundado de edifícios destinados à saúde em perspectiva histórica, dentre 

elas estão a contribuição de Márcia Pinheiro, que se dedicou, em sua tese, a colocar em 

evidência, do ponto de vista arquitetônico, os primeiros hospitais fundados na Bahia até 

a fundação do Hospital Santa Isabel; tal como o livro História da Saúde na Bahia: 

instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958), organizado pelas professoras 

Christiane Souza, Maria Renilda Barreto. Do mesmo modo, a dissertação de Fátima 

Figueiredo intitulada Hospital Couto Maia: Uma memória histórica (1853-1936), a qual 

teve como objetivo evidenciar a historiografia do hospital voltada para a evolução das 

ciências, bem como para as figuras médicas de destaque. 

Destacam-se também na bibliografia encontrada autores que tangenciam a 

temática abordada, ao tratar da relação entre a historiografia da saúde na Bahia com os 

conflitos sociais e urbanos no período oitocentista, como uma expressiva contribuição 

para o aporte teórico e compreensão do contexto histórico local. Dentre eles estão a 

pesquisa de Onildo David, com seu trabalho intitulado O inimigo invisível da Bahia; 

Roberto Machado e outros autores, com o livro Danação da Norma: a medicina social 

constituição da psiquiatria no Brasil; Cristiane Souza, com sua tese intitulada A gripe 

espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia; e Jorge Uzeda, 

com sua pesquisa intitulada A morte vigiada: a cidade de Salvador e a prática da 

medicina urbana (1890-1930).  

Com base no aporte teórico dos autores citados, com singular destaque para 

Jorge Uzeda (1992) e Roberto Machado (1978), que identificaram, nas medidas 

aplicadas pelo Estado na Primeira República, ações voltadas para a promoção da saúde 

que possuíam aspectos próprios do discurso médico higienista, delineou-se uma 

pesquisa de cunho historiográfico, resultado da hipótese de que o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat, fundado no século XIX, possuiu, no primeiro momento, os 

aspectos relativos ao território, ou seja, foi uma medida aplicada pelo Estado que 

priorizou o discurso da proteção sanitária da cidade, ancorado no conceito caracterizado 

por Michael Foucault como medicina urbana. Somente no século XX, após a construção 

do Novo Hospital, os aspectos inerentes à arquitetura que se destinava à saúde, puderam 

ser observados, com características relativas à higiene no espaço construído, no qual as 

soluções espaciais estavam voltadas para a cura do paciente, evidenciando, no Hospital, 
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uma arquitetura higienista, que respondia, em sua dimensão material, ao debate dos 

médicos higienistas. 

A hipótese decorre das análises desenvolvidas por Michael Foucault (2017) 

relativas ao nascimento da medicina moderna, nas quais o autor apontou diferentes 

formulações de controle social aplicadas na Europa no século XIX, dentre elas a 

medicina social e a disciplinarização dos corpos no espaço. Segundo o filósofo francês, 

foi na modernidade que o corpo humano passou a ser uma realidade biopolítica e a 

medicina a sua estratégia de dominação (FOUCAULT, 2017, p. 144). Cabe salientar 

que a medicina social da época estava voltada para o controle político e não para o bem-

estar da população e possuía especificidades da realidade europeia. 

Destaca-se a medicina social francesa do século XIX, ou medicina urbana, como 

um referente principal para a elaboração das análises das ações de manutenção da saúde 

aplicadas pelo Estado Brasileiro. Segundo Foucault (2017), as ações sanitárias 

implementadas na França estavam baseadas no isolamento dos indivíduos e no controle 

sob o meio físico dos elementos presentes no espaço urbano, mecanismos político-

sanitários criados com o objetivo central de controlar o meio ambiente que teve como 

base a teoria dos miasmas.  

Ao abordar o uso da medicina social como uma prática institucional do Estado 

Brasileiro, Uzeda (1992) e Machado et al (1978) vão defender que essas medidas 

estavam relacionadas à produção do ideal de modernidade e civilidade e, por isso, a 

forma política de atuação do Estado sofreu forte influência de países como França e 

Inglaterra. É importante salientar que, apesar de países como França e Inglaterra 

ocuparem uma posição de destaque, como vanguarda na produção do conhecimento na 

modernidade, as doutrinas médicas europeias não foram incorporadas acriticamente na 

realidade brasileira. Segundo Barreto (2005), a história social da medicina, tanto em 

Salvador como em Lisboa, possuiu especificidades, mediadas pela produção intelectual 

das Faculdades de Medicina existentes localmente. A autora defendeu também que 

havia, desde o período de fundação da colônia, uma intrínseca relação entre Brasil e 

Portugal que não se perdeu de maneira integral no que se refere à prática de assistência 

à saúde no período oitocentista.  

Ainda no que tange aos escritos sobre o nascimento da medicina, Foucault 

(2017, p.172) vai apontar que as transformações conceituais, ocorridas no ambiente 

hospitalar, que fizeram com que o hospital deixasse de ser um local de caridade, 

exclusão e reclusão, e passasse a ser um local terapêutico “medicalizado” foram 
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consequência de um processo que ocorreu com base nas análises funcionais dos 

hospitais, no qual, os médicos franceses traçaram um paralelo entre os fenômenos 

patológicos e o espaço a fim de desenvolver diretrizes para a redução dos efeitos 

nocivos do hospital ao paciente.  

Os novos hospitais, ou hospitais modernos, foram caracterizados por Foucault 

(2017) como “máquinas de curar” e tinham como função auxiliar no processo de cura 

dos enfermos. Eram hospitais que precisavam atender a um programa específico com 

critérios para sua construção e buscavam conter em locais específicos o paciente, um 

método de disciplinarização que teve como objetivo reduzir a contaminação entre 

pacientes. Com base nesse princípio, a arquitetura do hospital passava a ser um fator 

médico-hospitalar, e a figura do médico passou a ter destaque no processo de elaboração 

dos estudos para a construção desses edifícios. 

 Para autores como Roberto Machado e Jorge Uzeda, o higienismo enquanto 

ideologia, buscava solucionar, de forma racional, os problemas sociais que emergiam na 

cidade. Nesse sentido, ao investigar o Hospital de Isolamento de Mont Serrat, primeira 

instituição fundada na capital baiana com características que revelam o debate em prol 

da salubridade da cidade, buscou-se nas fontes primárias pistas que pudessem apontar a 

vinculação teórica da fundação do Hospital ao conceito da medicina urbana. Sem perder 

de vista a possibilidade de encontrar debates divergentes, elementos capazes de 

evidenciar o objeto (Hospital de Mont Serrat) e seu contexto (cenário epidêmico e as 

reformas urbanas de Salvador) enquanto dinâmicas singulares, com soluções próprias.  

 Para compreender quais as principais transformações espaciais ocorridas no 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat, durante os séculos XIX e XX, foram utilizadas 

as seguintes fontes primárias: a Gazeta Médica do Estado da Bahia5, folhetim de 

notícias elaborado pelos médicos da cidade; as teses históricas da Faculdade de 

Medicina, presentes na Biblioteca Gonçalo Moniz, que contêm os estudos elaborados 

pelos médicos formados nos século XIX e XX, na Bahia; normas, leis e relatórios 

relativos à gestão pública disponíveis na seção colonial, seção colonial provincial e 

biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia; as normas e falas do presidente da 

província, Francisco Gonçalves Martins, promulgadas até meados do século XX, 

disponíveis no site da Memória Estatística do Brasil; bem como iconografias do 

 
5 A primeira publicação é de 1866 e se encontra digitalizada e disponível na internet. 
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hospital, do período da sua fundação até a sua reinauguração, disponibilizadas pelo 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

 Após a coleta das fontes primárias e da compreensão do debate político e 

sanitário de manutenção da ordem difundida na Europa, buscou-se identificar, nos 

escritos elaborados na capital baiana e nas plantas do Hospital, possíveis similaridades e 

divergências no tocante à espacialidade do Hospital de Isolamento de Mont Serrat. Por 

meio da análise das falas dos médicos baianos, da interpretação crítica da arquitetura e 

dos escritos relativos às características espaciais do Hospital, a pesquisa proposta traça a 

historiografia do Hospital de Mont Serrat, voltada para as relações espaciais do edifício. 

No entanto, faz-se necessário destacar que a análise de documentos não é suficiente para 

apreender o objeto de estudo de maneira integral como na data da sua fundação.   

 O presente trabalho está organizado em cinco seções, contando com a introdução 

e a conclusão. Na segunda seção, intitulada Saúde, higiene e modernidade, buscou-se 

contextualizar o cenário sócio-histórico de produção do ideal de modernidade por meio 

dos valores e postulados europeus. Será evidenciada uma revisão bibliográfica acerca do 

higienismo, tida como uma alternativa possível para solucionar os problemas sanitários 

dos países europeus, em espacial a França, com seu modelo de atenção voltado para o 

meio físico, na sua dimensão urbana e arquitetônica. 

 Será apresentada tambem a relação entre o higienismo, que representava um 

ideal de modernidade para os médicos brasileiros e sua formulação enquanto o ideal 

estruturado de intervenções no meio social, individual e físico. Outro tópico dessa seção 

está relacionado às estruturas implantadas pelo Estado no meio físico, bem como suas 

diretrizes e condicionantes ambientais como uma solução para a redução dos problemas 

sanitários das cidades.  

 Na terceira seção, intitulada A cidade de Salvador e a saúde, intenta-se analisar 

os aspectos e as soluções adotadas na Bahia em resposta aos problemas sanitários que 

emergiram na cidade. Por meio da análise das teses elaboradas por médicos baianos, 

serão explicitados os aspectos voltados à concepção espacial dos hospitais, desde 

elementos como escolha do local, análise do solo, da implantação e a concepção formal 

do hospital, até diretrizes projetuais como, a organização dos pavilhões, das 

enfermarias, a distribuição de janelas e o acabamento da edificação.  

 Vale destacar que os critérios suscitados pelos médicos baianos, no período 

oitocentista, e evidenciados na seção três, propiciaram as investigações apresentadas na 
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seção quatro, que tem por finalidade analisar o Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

em períodos distintos por meio da sua arquitetura e relação do edifício com a cidade.   

 Ainda na seção três, considerando que o Hospital de Mont Serrat foi fundado em 

1853, em resposta ao surto de febre amarela ocorrido em Salvador, será apresentada 

uma revisão historiográfica acerca da epidemia. Uma análise da relação entre o declínio 

da saúde e as medidas do Estado para a ampliação da rede de atendimento à população, 

um contexto que produziu debates no que concerne à necessidade da construção do 

Hospital de Isolamento e de ampliação do seu atendimento a todos os habitantes da 

cidade.  

 Na quarta seção, com o título O Hospital de Isolamento de Mont Serrat, 

tenciona-se analisar o caso do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, desde a sua 

fundação, no período oitocentista, até a construção de uma estrutura totalmente nova, no 

século XX. Será apresentada uma breve contextualização sobre o local de implantação 

do Hospital, posto que, no século XIX, a escolha do local representava um fator 

determinante para a fundação dos hospitais de isolamento. Tendo como base os 

documentos que justificaram a fundação do Hospital de Isolamento de Salvador, serão 

analisadas as características espaciais e a fala dos médicos que justificaram a 

implantação do Hospital na freguesia da Penha, local fisicamente distante do centro da 

cidade.   

 Como o Hospital foi fundado de maneira emergencial, em uma edificação de 

caráter civil, para funcionar de modo sazonal, serão explicitadas as reformas e 

adequações do Hospital nos primeiros anos do seu funcionamento. Além disso, será 

apresentado o debate dos médicos em torno da necessidade de reconstrução do Novo 

Hospital, desde o pavilhão em monobloco construído e abandonado até as premissas 

adotadas para o projeto do conjunto arquitetônico composto por cinco pavilhões.  

 Ainda nessa seção, serão analisadas as condicionantes de implantação, a 

distribuição funcional dos pavilhões em planta e os aspectos estéticos das fachadas do 

Novo Hospital, tendo como base as diretrizes explicitadas pelos médicos baianos nas 

teses de doutoramento apresentadas na Faculdade de Medicina, no século XIX e início 

do XX. Como resultado, será apresentada na seção quatro, a correlação do discurso 

médico-higienista com a arquitetura do Novo Hospital de Isolamento.  



23 
 

Capítulo 2 

 

2. SAÚDE, HIGIENE E MODERNIDADE 
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2.1. PERSPECTIVAS SANITÁRIAS NA EUROPA: DIMENSÕES URBANAS E 

ARQUITETÔNICAS  

Em meados do século XIX, na Europa, os médicos higienistas defendiam que a 

cidade deveria ser limpa, organizada, e sua população saudável, em especial, os 

trabalhadores, para, com isso, conseguir o desenvolvimento e o progresso. No entanto, 

as crises epidêmicas dificultavam a conquista desse ideal,  o que levou os governos à 

criação de uma política sanitária ampliada, seguindo o trinômio Estado, lei e ordem, que 

tinha como intuito garantir a manutenção da vida do trabalhador por meio da criação de 

leis ou mecanismos de controle urbano e social, dentre eles destaca-se a atenção para a 

higiene pública através de reformas urbanas e divisão funcional das cidades (BERMAN, 

1987). 

É importante salientar que a vinculação entre as relações espaciais da cidade, ou 

seja, as características ambientais e a questão da saúde/doença, não foi um advento da 

modernidade. A historiografia da saúde aponta que essa noção de higiene pública esteve 

relacionada às ideias de Hipócrates (480 a.C.), a qual o filósofo compreendia que o 

surgimento das doenças estava relacionado aos ares, à água e ao solo. No entanto, esse 

olhar analítico sobre as condicionantes espaciais, principalmente, relacionadas à 

natureza, foi deixado de lado e o entendimento que prevaleceu na Europa foi o da 

doença como um castigo divino (PESSOA, 1978). 

No século XVIII, após a devastação de grande parte da população europeia por 

epidemias6 as causas das doenças foram vinculadas à concepção científica da teoria 

miasmática, de acordo com a qual os 

 
[...] miasmas eram considerados “corpúsculos extremamente pequenos que, 
absorvidos e misturados ao sangue, vão produzir os seus nocivos efeitos”, 
“partículas orgânicas especiais, miasmas, que dissolvidos nos vapores 
aquosos são, sem dúvida, os que tão poderosamente nos intoxicam”, como 
“princípio deletério” que ocasiona a insalubridade do ar7. (MACHADO et al, 
1978, p. 275) 
 

 

 

 
6 Decorrentes do crescimento populacional das metrópoles devido ao êxodo rural das pessoas para as 
metrópoles em busca de novas oportunidade de emprego. 
7 Descrição feita pelos autores com base nos textos de Carlos Thomas de Magalhaes Gomes (op. cit., p. 
16) e Boussingault, memórias sobre a possibilidade de verificar a presença dos miasmas, publicados no 
Diário de Saúde (1835, p. 26). 
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Apoiados nessa compreensão, os médicos atribuíam as causas das doenças a dois 

fatores distintos: os naturais, relacionados ao clima, ao ar e demais elementos naturais; e 

aos produzidos pelo homem, relacionados à interferência na saúde produzida pela 

contaminação dos elementos naturais, como fluidos e contato (MACHADO et al, 1978). 

Dessa análise decorre o surgimento de duas teorias médicas: a dos “infeccionistas” e a 

dos “contagionistas”. A primeira era associada aos fatores naturais e aos miasmas e a 

segunda, relacionada ao contágio entre pessoas e objetos contaminados (CHALHOUB, 

1996, p. 65). 

Nesse período, os médicos que defendiam a teoria do contágio solicitavam a 

criação de quarentenas e hospitais de isolamento, no sentido de afastar do convívio 

social o indivíduo contaminado. Aqueles que defendiam a teoria da infecção solicitavam 

ações para eliminar os focos de miasmas da cidade e criticavam duramente a criação das 

quarentenas. Para esses médicos, a solução era a criação de medidas sanitárias voltadas 

para o espaço urbano, como reformas urbanas e drenagem de esgotos (CHALHOUB, 

1996).  

Dessas teorias emergiram ações, como, por exemplo, as medidas de controle da 

cólera aplicadas na cidade de Londres, em 1855, ou as reformas sanitárias de Paris, do 

início do século XIX, que possuíram como objeto central passível de transformação a 

cidade, por meio do traçado das ruas, limpeza e determinação prévia de espaços para a 

fundação de hospitais, mercados e prisões (PESSOA, 1978). 

Tanto as ações criadas em Londres como em Paris demonstram a correlação da 

saúde com a distribuição geográfica da população e dos edifícios. Uma medicina que se 

propunha ser ampliada, voltada para a sociedade, com medidas que, segundo Foucault 

(2017), marcaram a ruptura com o modelo de caridade praticado pelas igrejas, e 

inauguravam a medicina moderna, ou científica, voltada para a manutenção da força de 

trabalho, ligada à economia capitalista. 

Ao analisar o nascimento da medicina na Europa, Foucault (2017) defendeu que 

a medicina moderna se tornou estatizada, ligada à produção de bens e ao 

desenvolvimento econômico e, por isso, poderia ser caracterizada como medicina 

social. Cabe destacar que a medicina social possuiu aspectos próprios na Alemanha, na 

França e na Inglaterra. Na Alemanha, as ações foram descritas pelo filósofo como uma 

medicina de Estado, que estava voltada para a organização e a administração política 

frente aos problemas sanitários. A medicina da Inglaterra que buscou controlar a saúde 

dos pobres “para torná-los mais aptos ao trabalho e menos perigosos às classes mais 
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ricas.” (2017, p.169), e a medicina social aplicada na França, na qual “A cidade com 

suas principais variáveis espaciais aparece como um objeto a medicalizar” 

(FOUCAULT, 2017, p.108). 

A política sanitária aplicada na França, na segunda metade do século XVIII, 

passou a influenciar o debate dos médicos, sob a justificativa de que as intervenções 

urbanas estavam associadas ao ideal de modernidade. Essa política teve como 

fundamentação teórica o discurso da higiene pública8 e foi caracterizada por Foucault 

(2017) como medicina urbana. Segundo ele, a medicina urbana era uma das faces da 

medicina social, a partir da qual os médicos propuseram um tipo de intervenção na 

cidade que colocou em primeiro plano a função social, tornando a população um objeto 

passível de cuidados numa escala ampliada, com ações que deixavam de lado a luta 

contra as enfermidades no nível individual.  

A cidade emergiu como um elemento fundamental, que deveria passar por 

reformas urbanas no sentido de garantir a livre circulação do ar, da água, dos esgotos, e, 

também, das mercadorias. Nesse contexto, as cidades europeias e suas especificidades 

espaciais, como a localização dos bairros e dos equipamentos urbanos, passaram a ser 

alvo da análise minuciosa dos médicos, assim como os fatores climáticos e geológicos9 

(FOUCAULT, 2017). 

O modelo de atenção à saúde aplicado na França, caracterizado por Foucault 

(2017) como medicina urbana, possuía três objetivos centrais: controlar as áreas de risco 

eminente de contaminação por epidemias, como as áreas com grande número de 

pessoas, cemitérios, hospitais e cortiços; garantir a livre circulação de água e ar, para 

proporcionar à população acesso a água e ar em melhores condições; garantir à cidade 

uma distribuição ordenada dos elementos essenciais para a população, como rede de 

esgoto, drenagem e habitação. Tais medidas de controle da doença tiveram como foco 

principal a cidade, sobre as quais os médicos higienistas iniciaram o debate com base na 

manutenção da salubridade. Destaca-se, ainda, que,  

 

Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do 
meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. 

 
8 Para Foucault (2017), o discurso voltado para a higiene pública deu as bases para a formulação de um 
procedimento que vai ser criado na França em meados do século XVIII, caracterizado pelo autor como 
medicina urbana. Uma das formas políticas de manutenção das forças de trabalho que emergiram na 
Europa na era moderna, associada ao novo sistema econômico.  
9 Sobre esse aspecto, Zucconi (2009) apontou que as crises epidêmicas que emergiram nas cidades 
europeias no período oitocentista vão dar as bases para as principais transformações urbanas, e destaca a 
engenharia sanitária  como um agente relevante no processo de modernização. 
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Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde 
possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de 
higiene pública, técnica de controle e de modificação dos elementos materiais 
do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. 
Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e do meio enquanto 
afetam a saúde; a higiene pública – no séc. XIX, a noção essencial da 
medicina social francesa – é o controle político científico do meio. 
(FOUCAULT, 2017, p.163) 

  

Vale ressaltar que, antes do surgimento da medicina moderna, que vai inaugurar 

o modelo político da medicina social, a medicina se revelava como uma prática não 

hospitalar: a população rica era tratada em casa e os hospitais existentes serviam como 

locais de reclusão e assistência aos pobres, dado que a doença era tida como um castigo 

divino. Por consequência, dentro dessa perspectiva, as estruturas hospitalares estavam 

ancoradas no modelo religioso, como uma forma de purificar a cidade e a população, 

como no caso dos leprosários e locais de isolamento criados em resposta ao surgimento 

de outras epidemias, como, por exemplo, a peste bubônica (FOUCAULT, 2017). 

No caso dos locais voltados para o isolamento que foram fundados em 

decorrência da peste bubônica, a exclusão estava associada à verificação e ao registro 

constante dos indivíduos na cidade, uma forma de retirar rapidamente do meio urbano 

as pessoas contaminadas que foi desenvolvida a fim de evitar a disseminação da doença,  

 

o poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao lado 
dos outros, isolá−los, individualizá−los, vigiá−los um a um, constatar o 
estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e fixar, assim, a 
sociedade em um espaço esquadrinhado, dividido, inspecionado, percorrido 
por um olhar permanente e controlado por um registro, tanto quanto possível 
completo, de todos os fenômenos. (FOUCAULT, 2017, p.157) 

  

O método de vigilância francês criado pelo Estado com a perspectiva de 

combater a epidemia da peste bubônica se aproximava do modelo militar, uma espécie 

de aperfeiçoamento da exclusão, chamado posteriormente de quarentena. Nesse 

processo, tanto o leprosário como os hospitais de isolamento deixaram de ser uma 

ferramenta de purificação religiosa e se tornaram um instrumento para a organização 

político-médica de controle das enfermidades, assim como as demais instituições 

hospitalares que seriam fundadas na França. 

O aperfeiçoamento do modelo hospitalar francês teve como base a observação 

do funcionamento dos hospitais marítimos e militares da Europa, mais especificamente, 

na França, locais que precisavam controlar tanto a circulação dos enfermos, como das 

mercadorias que podiam ser extraviadas ou roubadas. Para isso, esses hospitais 
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possuíam critérios próprios de organização e individualização, com um sistema de 

controle eficaz voltado para evitar o extravio de produtos. Essas medidas já aplicadas 

nos hospitais marítimos e militares foram incorporadas aos novos hospitais e deram 

origem a uma tecnologia caracterizada por Foucault (2017) como disciplina10. 

 Os estudos voltados para a transformação dos hospitais por meio da observação 

das instituições propiciaram que, na compreensão da época, as estruturas hospitalares 

deixassem de ser um “instrumento misto de exclusão, assistência e transformação 

espiritual, em que a função médica não aparece” (FOUCAULT, 2017, p. 175) e se 

tornassem uma tecnologia médica capaz de intervir na doença e no doente, justificando-

se por seu caráter terapêutico e disciplinar.  

 Pode-se afirmar que o debate gestado na observação dos hospitais militares e na 

mudança de paradigma, que apontava a necessidade de tornar o hospital um instrumento 

de intervenção moderno, se estabeleceu enquanto uma vertente teórica estruturada para 

pensar a relação do hospital com a doença, após o incêndio ocorrido no Hotel-Dieu11, 

em Paris. Quando o médico Jaques Tenon12 (1724-1816) foi designado para fazer parte 

de uma comissão para desenvolver o projeto do novo hospital, para isso, o médico 

investigou as características de diversos hospitais pela Europa e articulou em seu estudo 

as relações espaciais com a aspectos que poderiam impactar na saúde do paciente, por 

meio da análise do número de pacientes por leitos, área útil dos hospitais, seus fluxos e 

outros aspectos. Após o período das análises, o médico identificou fatores que, no 

entendimento da época, eram capazes de interferir na propagação das doenças no 

interior do edifício, e propôs diretrizes para reduzir a insalubridade das áreas do hospital 

(FOUCAULT, 2017). 

 Em 1867, ao analisar a estrutura e o funcionamento das enfermarias, a 

enfermeira Florence Nightingale (1829-1910) também deixou sua contribuição para a 

transformação da arquitetura destinada à saúde. Em seu estudo, a enfermeira identificou 

que o formato ideal das enfermarias seria o retangular, com abertura entre as camas para 

permitir a iluminação e ventilação, e pé direiro alto, assim como, a necessidade de 

 
10 “A disciplina é, antes de tudo, a análise do espaço. É a individualização pelo espaço, a inserção dos 
corpos em um espaço individualizado, classificatório, combinatório" (FOUCAULT, 2017, p.181). 
11 Hôtel-Dieu foi um tipo de hospital francês aberto ao público que não possuía vinculação com a igreja 
católica ou protestante, possuía uma administração leiga e a prestação dos cuidados se dava por parte das 
mulheres solteiras ou das viúvas. Seu objetivo inicial era de acolher os pobres assim como as Santas 
Casas de Misericórdia que foi um modelo assistencial português.  
12 In TENON, Jacques René. Memoires sur les hôpitaux de Paris. In: Paris: De Límprimerie de Ph-D 
Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, & c, 1788. 
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sanitários nas extremidades, postos de enfermagem nas áreas centrais das enfermarias, 

escritórios, sala de utilidades, copa e depósito (MIQUELIN, 1992, p.47). 

 O modelo proposto pela enfermeira Florence Nightingale demonstrou o papel 

das edificações destinadas à saúde como elemento relevante no tratamento do paciente, 

que seria capas de reduzir a infecção. Para ela, o ordenamento das edificações 

destinadas à cura deveria reduzir os danos causados pela enfermidade por meio de ações 

como a redução de pacientes por cômodos, separação dos indivíduos em macas e 

ambientes com boas condições de ventilação (CARVALHO, 2014, p. 19).  

 Miquelin (1992), defendeu que a “enfermaria Nightingale” foi um importante 

elemento da anatomia hospitalar oitocentista, visto que as indicações para a construção 

das enfermarias iam além de especificar as condicionantes espaciais das enfermarias, 

elas evidenciavam a necessidade de projetar um ambiente hospitalar funcional e 

confortável para a equipe (MIQUELIN, 1992). 

 Nota-se com base na historiografia da arquitetura destinada à saúde que suas 

transformações estavam diretamente relacionadas aos paradigmans médicos. Nesse 

sentido, as descobertas dos cientistas Pasteur e Koch13 do final, do período oitocentista, 

possibilitaram uma nova forma de pensar a arquitetura dos hospitais, principalmente, a 

arquitetura do hospital de isolamento.  

 Segundo Pessoa (1978), os médicos europeus passaram a correlacionar a 

presença de microorganismos ao desenvolvimento das patologias no ambiente interno 

do hospital, assim, o caráter infectocontagioso das doenças deveria assumir um lugar 

privilegiado, dando origem ao paradigma da unicausalidade, um discurso que se 

estabeleceu enquanto hegemônico ao longo dos anos, e logo os demais fatores, como a 

distribuição geográfica e as condições ambientais, passaram a ser condicionantes 

secundárias.  

 Foucault (2017) destaca que, apesar de reconhecer o paradigma da 

unicausalidade, para os médicos higienistas franceses as condicionantes ambientais 

permaneceram como a característica fundamental para a manutenção da salubridade no 

interior dos hospitais, principalmente, nos hospitais de maior porte ou aqueles voltados 

para doenças infectocontagiosas. 

 
13   Louis Pasteur (1822-1895), Robert Koch (1843-1910) e Joseph Lister (1827- 1912), no final do século 
XIX, desenvolveram pesquisas que fundamentaram o que depois se tornaria a teoria microbiológica da 
doença, ao identificar que havia micro-organismos que poderiam ser capazes de causar as enfermidades, 
superando, de certo modo, a teoria dos miasmas, na qual o hospital representava um perigo à cidade 
(MARTINS; MARTINS, 2005). 



30 
 

 O Hospital Pasteur de Paris, inaugurado em 1900 era destinado aos pacientes 

contaminados por doenças infectocontagiosas, de tipologia pavilhonar, possuía 

princípios de organização baseado na distribuição e circulação dos pacientes, da água e 

do ar. Segundo Opinel (2007) a arquitetura dessa instituição teve como base os estudos 

desenvolvidos por Pasteur e Koch.  

 A distribuição no interior do edifício tinha como premissa o isolamento por meio 

da separação dos pacientes em quartos individuais. Nas enfermarias comuns, os leitos 

foram separados por painéis de vidro, com altura de dois metros, elevados do piso para 

permitir a circulação do ar por baixo e por cima dos painéis. Destaca-se, também, a livre 

circulação do ar como elemento relevante para redução da contaminação (OPINEL, 

2007). Conforme aponta Guimarães (1923), 

 

Grancher separa os doentes nas salas comuns com septos de vidraça, 
que não vão até o chão nem sobem muito alto, com ventilação 
perfeita, tendo em casa divisão suas cadeiras, blusas, lavatórios e 
toalhas. Pavilhão de observações. Serviços gerais no centro 
(GUIMARÃES, 1923, p.28) 
 
 

 O modelo foi aprimorado, após os estudos do médico Jacques-Joseph Grancher. 

O contato entre pacientes deveria ser reduzido, para isso, foram criadas varandas no 

entorno das enfermarias, para que os pacientes pudessem conversar com os visitantes, 

mantendo certa distância. No sentido de reduzir a infecção no interior das enfermarias, 

os tetos foram construídos com forma ogival, os pisos receberam uma camada de 

parafina e as paredes pintura em verniz (OPINEL, 2007). 

 Segundo Opinel (2007, p.97), a redução da infecção foi um ponto primordial 

para a concepção do hospital, sua arquitetura respondeu às necessidades do isolamento e 

de desinfecção, assim como a redução do seu mobiliário. Os princípios aplicados no 

equipamento, de maneira geral, caracterizaram o Hospital Pasteur como uma referência 

no domínio das doenças infectocontagiosas, e foi devido a tais características que esse 

hospital se tornou um modelo a ser adotado em muitos países no início do século XX. 

 Dentro dessa perspectiva, é possível compreender que o modelo higienista 

criado na França, no século XVIII, privilegiou a redução da insalubridade, ancorada na 

teoria dos miasmas, com ações que, apesar de não apresentarem homogeneidade nas 

soluções voltadas para o meio urbano ou para os hospitais, tornaram-se um modelo 

político e administrativo que instrumentalizava os hospitais como uma ferramenta de 
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profilaxia coletiva. Posteriormente, dentro do processo de transformação conceitual dos 

hospitais os médicos passaram a apontar soluções que, dentro do entendimento da 

época, seriam capazes de reduzir os fatores de contaminação e insalubridade presentes 

no interior do edifício, voltadas para o aprimoramento da arquitetura no sentido de 

propiciar um ambiente limpo e contolado como um fator de cura para os pacientes.  

 

2.2. OS MÉDICOS BRASILEIROS, O HIGIENISMO E O IDEAL DE 

MODERNIDADE 

A produção das teorias e postulados médicos citados anteriormente, que foram 

gestados na Europa e, principalmente, o ideal de higiene francês, apontam para a 

construção de um ideal de modernidade vinculado às políticas sanitárias durante o 

período da Primeira República no Brasil14. 

No tocante às ações voltadas para a manutenção da saúde, o que se observa ao 

analisar a historiografia da saúde no Brasil no início do período oitocentista é que não 

havia um pensamento hegemônico estruturado, dado que a fundamentação teórica dos 

médicos teve como base a produção francesa, inglesa e alemã, sem apresentar rupturas 

com a ideologia da sua antiga metrópole, Portugal. A aproximação das políticas 

sanitárias aplicadas no Brasil, no século XIX, ancorada nas ideias de países como 

França, Inglaterra e Alemanha, poderia estar associada com a posição desses países na 

divisão internacional do trabalho, considerando que eles ocupavam uma centralidade no 

capitalismo e representavam a expansão e o progresso enquanto nações. Assim, a 

ordenação e os novos princípios de modernidade das cidades europeias passaram a 

constituir como modelos possíveis para a reordenação urbana nas cidades brasileiras.  

Outro fator relevante dentro desse processo estava relacionado com a formação 

dos médicos, uma vez que, até meados do século XIX, os médicos atuantes no Brasil se 

formavam em países distintos e, portanto, carregavam saberes e práticas específicas dos 

locais nos quais se formavam. Segundo Fonseca (2008), a produção do saber médico até 

a fundação da Escola de Cirurgia, em Salvador, e a Escola Anatômica Cirúrgica e 

Médica, no Rio de Janeiro, era difuso e, somente após a criação das primeiras escolas de 

medicina, uma doutrina médica se estabeleceu como um discurso dominante no Brasil. 

Essa doutrina, segundo autores como Uzeda (1992) e Machado et al (1987), poderia ser 

 
14 Segawa (1999) vai demonstrar que, nesse período, o mundo europeu representava o ideal de 
modernidade e civilidade para a elite brasileira , uma elite que almejava um país civilizado e moderno, 
capaz de se desenvolver economicamente, noção que estava ancorada no positivismo. 
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caracterizada como higienismo e atuou por meio de mecanismos de controle e 

ordenamento do espaço urbano que dialogavam diretamente com a medicina urbana, um 

modelo político de atenção à saúde, criado na França. 

É importante destacar que, apesar do higienismo ter chegado ao Brasil enquanto 

uma ideologia estruturada após a fundação das escolas de medicina, no início do século 

XIX, o modelo de atenção à saúde existente estava vinculado, desde o período colonial, 

à produção dos saberes portugueses. De acordo com Barreto (2005), as ações voltadas 

para a manutenção da saúde da população ocorreram de modo gradativo e processual a 

partir do reconhecimento das teorias europeias e das especificidades locais: uma forma 

de atenção à saúde que apresentava contradições entre o discurso veiculado (em sua 

maioria, pelos médicos) e as medidas aplicadas pelo Estado. Tais ações, portanto, não 

foram fundamentadas em uma única teoria.  

No Brasil, ainda que algumas ações referentes ao controle e combate das 

doenças no espaço urbano já estivessem expressas no período colonial, nas Ordenações 

Filipinas e em outros documentos das Câmaras Municipais, com ações de controle e 

combate às doenças voltadas para a cidade, sua gestão e organização ainda não 

possuíam como justificativa aspectos próprios do higienismo, tais como a livre 

circulação do ar e da água, tampouco medidas que buscavam analisar a divisão 

funcional da cidade, observando a localização dos hospitais, mercados e prisões, por 

exemplo (PINHEIRO, 2011). 

Machado e outros autores (1978) defendem que o higienismo enquanto um ideal 

estruturado emergiu após a criação da Sociedade de Medicina, uma organização 

fundada em 1829, no Rio de Janeiro, ainda no período Imperial, composta por três 

médicos estrangeiros e dois médicos brasileiros formados na Faculdade de Medicina de 

Paris. A experiência europeia dos médicos e seus ideais científicos indicavam que essa 

organização “era uma instituição moldada segundo as concepções políticas e teóricas do 

movimento higienista europeu do final do século XVIII, particularmente o francês” 

(FERREIRA, MAIO, NARA, 1998, p. 479).  

Como resultado dos debates formulados com base no discurso higienista, nota-

se, a partir da historiografia da saúde no Brasil, que a cidade emergiu como um dos 

elementos fundamentais capazes de auxiliar nas questões sanitárias e, por consequência, 

no processo de modernização. Nesse contexto, a higiene pública se tornou um 

instrumento de intervenção médica e, assim como na Europa, a luta contra a doença 

deixou a instância individual e passou a ter uma função social. Essa frente se apoiou em 
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duas correntes teóricas, a do contágio e a da infecção, que saiam em defesa de soluções 

distintas para os problemas sanitários, mas que convergiam no tocante à proteção 

sanitária da cidade (MACHADO et al, 1978). 

Apesar de não haver uma homogeneidade no pensamento médico produzido no 

Brasil, a documentação encontrada indica um consenso no que se referiu à necessidade 

de intervenções no meio físico como uma solução para combater os problemas 

sanitários que emergiam nas cidades brasileiras. Pereira (1876) apontou, em seu 

relatório para a Gazeta Médica da Bahia, que as condições de salubridade das cidades 

brasileiras, em especial, de Salvador, se apresentavam como um entrave para a 

modernização, como solução, o médico propôs intervenções no meio urbano para 

propiciar a livre circulação do ar e da água. Moura (1852), que supostamente defendia 

uma outra corrente teórica, acreditava que a solução para os problemas sanitários, estava 

na relocação de todos os hospitais existentes na cidade de Salvador para a zona 

periférica, com a criação de hospitais especiais voltados para as doenças epidêmicas e a 

manutenção de pequenas enfermarias no meio urbano. Para esse médico, a localização 

dos hospitais era um elemento fundamental para o controle da disseminação das 

doenças. 

Foi possível verificar, com base nos escritos dos médicos, que ambos 

apresentaram como solução para as questões sanitárias enfrentadas na capital baiana, 

intervenções no espaço urbano, voltadas para as reformas urbanas ou para a localização 

de hospitais fora da cidade. Dessa forma, a cidade se revelou como um elemento 

fundamental para a redução dos problemas sanitários. 

No período oitocentista, cidades brasileiras, como Salvador e Rio de Janeiro, 

ainda apresentavam características urbanas herdadas do período colonial, com ruas 

estreitas, sujas, mal iluminadas e com pouca ventilação, além do crescimento 

desordenado15, fator apontado como gerador dos problemas sanitários, bem como o 

crescimento populacional devido à emigração que acarretou também em uma crise 

habitacional. Nesse cenário, o surgimento das epidemias de febre amarela e cólera no 

Brasil contribuíram para o número elevado de óbitos e, por consequência, os debates 

que colocavam as reformas urbanas no centro da questão sanitária se tornaram mais 

frequentes (PINHEIRO, 2011).  

 
15 O rápido crescimento das cidades no século XIX foi, segundo Zucconi (2009, p.87), um fator 
determinante para a eclosão das epidemias nas cidades europeias. O crescimento demográfico foi, para o 
autor, o responsável pela redução das condições de higiene e sua degradação material, e impulsionaram a 
visão positivista de “ciência pela cidade” por meio das reformas urbanas. 
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Para os médicos higienistas, havia uma necessidade eminente de investimento 

em demolições e na organização dos espaços, elementos tidos como fundamentais para 

garantir a salubridade e a modernidade do país. Nos debates científicos, os médicos 

higienistas defendiam a necessidade de se “[...] alcançar uma sociedade ordenada, 

disciplinada, oferecendo luz para a saída do caos e se justificando como medicina 

social” (MACHADO et al, 1978, p.185-186). Vale ressaltar que, no período anterior a 

esse debate, muitos médicos compunham cargos estratégicos voltados para a 

administração das cidades brasileiras. Durante a Primeira República, esse processo de 

participação dos médicos na máquina administrativa se aprofundou, no entanto, a 

presença desses profissionais como gestores não tornava o debate único, dado que havia 

disputas ideológicas e de poder entre os médicos que faziam parte da gestão 

administrativa e aqueles que faziam oposição16. 

De acordo com os médicos que atuavam fora da máquina administrativa no 

Brasil, as intervenções nas cidades baseadas em preceitos sanitários eram de extrema 

importância para colocar em prática o chamado neo-hipocratismo, visão ambientalista 

da medicina que acreditava na relação entre natureza, doença e sociedade (ROSEN, 

1994), como é possível observar no trecho apresentado a seguir: 

 

Sem este ensino, sem esta luz, que só da Hygiene Provém, - não podemos por 
certo prevenir as multiplices causas de moléstias, á que estamos expostos, e, 
pois, para conseguirmos um resultado d’esta ordem, será de mister conhecel-
as, da mesma forma, que para evitarmos um precipicio, temos necessidade de 
sáber, onde se ella acha. 

As conquistas, que o homem há feito sobre a natureza, tem tornado a 
Hygiene o ramo mais vasto, e o mais importante de todas as sciencias 
humanas. (SIQUEIRA, 1873, p.69) 

 

Nota-se, com base na fala citada do médico higienista José Siqueira, que os 

princípios desse grupo eram amplos, abarcavam questões materiais e morais da 

sociedade, serviam de base para a criação de ações por parte do Estado e, em outros 

casos, de suporte teórico para a elaboração de ensaios, criticando as medidas aplicadas 

pelos governantes, medidas essas que ocorreram em três esferas: a individual, a social e 

a do meio físico.  Destacam-se, nesse estudo, as medidas de intervenção aplicadas no 

meio físico por meio da construção dos hospitais, em especial, os hospitais de 

 
16 Para maior compreensão dos tensionamentos relativos à produção ideológica dos médicos no período 
oitocentista ver Machado et al (1978). 
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isolamento, seja enquanto ação concreta ou enquanto uma elaboração ideológica dos 

médicos higienistas.  

Em meados do século XIX, as construções dos hospitais por parte do Estado 

representaram o interesse do governo voltado para a população e, principalmente, os 

interesses econômicos. Nesse sentido, alguns médicos vão passar a defender que a 

construção desses equipamentos seria capaz de garantir a modernidade. Alguns 

discursos buscaram referendar esse pensamento, como o elaborado pelo médico Souza 

Junior, em 1886: 

 

Responderemos parapharaseando o grande hygienista e democrara Jules 
Arnoud – não se gasta quantias fabulosas em compras de terrenos, em 
demolições de prédios para a construção das vias-ferreas, porque não 
despender com um hospital, que alem de ser um dever do paiz melhoral-o, é 
uma obra de civilização e progresso? (SOUZA JUNIOR, 1886, p.43) 

 

A necessidade de fundação dos hospitais se justificava por questões distintas. 

Uma delas estava ancorada na imagem da cidade, ou seja, a cidade deveria ser 

reordenada, seguindo os princípios positivistas, ancorada no ideal de uma “ciência pela 

cidade”. Para isso, segundo Zucconi (2009), os hospitais deveriam ser construídos fora 

dos limites urbanos e, assim, atendendo a premissa da função urbana, a cidade passaria 

a ser moderna. A ideia de cidade moderna estava voltada invariavelmente para uma 

perspectiva eurocêntrica, na qual os médicos brasileiros buscavam, por meio da 

máquina administrativa ou não, responder aos problemas sanitários, tendo como 

horizonte as soluções das metrópoles da Europa.  

Das ações criadas no Brasil, com base na produção ideológica que privilegiava a 

imagem da cidade, dado que muitas delas não solucionaram de modo efetivo os 

problemas sanitários, tampouco os sociais, estavam a criação de espaços fisicamente 

afastados que tinham como função retirar da cidade os indivíduos que representavam as 

mazelas sociais – os enfermos, pobres e moradores de rua (MACHADO et al, 1987), 

bem como, a criação de hospitais especiais, criados para cuidar dos estrangeiros que 

aportavam na cidade contaminados por alguma enfermidade de modo a oferecer a um 

grupo específico da população – em sua maioria, homens brancos – um local seguro 

(PEDREIRA, 1876). Medidas que, apesar de não impactar significativamente na 

redução dos problemas sanitários, ao retirar os doentes e aos oferecer aos estrangeiros 
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um local de abrigo, produzia uma imagem subjetiva de organização, e até mesmo de 

cuidado da nação para com o estrangeiro.  

Nota-se que, na busca por garantir a imagem de uma cidade limpa, saudável e 

atrativa, o conceito do hospital foi modificado. Nesse sentido, os hospitais modernos 

deveriam garantir a retirada dos doentes do meio urbano, afastando-os do convívio 

social. Os hospitais fundados no período oitocentista, foram caracterizados por 

Machado e outros autores (1978) como uma ferramenta de profilaxia coletiva, 

buscavam evitar a contaminação do meio urbano por meio da localização em locais 

periféricos. Ao analisar a medicina urbana em Salvador, de 1890 a 1930, Uzeda (1992) 

defendeu que os hospitais fundados no início da Primeira República foram as primeiras 

ações do Estado para a organização sanitária da cidade, por meio da organização 

funcional da cidade17,  

 

Esta tendência de isolar o doente vai ser um procedimento médico-sanitário 
que se aprofundou na República. Era fundamental, para a prática da medicina 
urbana, controlar o indivíduo infecto, fiscalizá-lo, vigiá-lo e, sobretudo, 
mantê-lo afastado do meio urbano. Só assim, entendia a medicina urbana, 
poder-se-ia manter a pureza da cidade (UZEDA, 1992, p. 12). 

  

 Para além da relação abordada por Uzeda (1992), as teses dos médicos baianos18 

apontam que, em meados do século XIX, esses profissionais formados no Brasil 

defendiam que os locais adequados para a construção dos novos hospitais eram aqueles 

fisicamente distantes dos centros urbanos, de modo que o hospital não pudesse 

contaminar o solo e a cidade, como aponta o trecho a seguir:  

 

Devem ser edificados os hospitaes em local fôra da Cidade, saudavel, 
elevado, plano, vasto, secco, bem arejado, ao abrigo de exhalações nocivas, 
exposto aos raios solares, proximo de um rio corrente, sufficietemente 
abastecido d’agoa potável, e para uso da propriedade, afastado de fabricas, 
lagos, emfim completamente isolado de visinhança. (MOURA, 1852, p.5) 

 

A organização do espaço urbano passaria a ser um elemento relevante dentro do 

debate médico higienista, o qual teve como orientação ideológica aspectos similares ao 

da medicina urbana, um mecanismo da medicina moderna de redução dos problemas 

 
17 Ao anotar sobre as transformações das cidades no século XIX, Zucconi (2009) afirma que a localização 
do hospital passou a ser um instrumento determinante para a organização funcional da cidade. 
18 “Algumas considerações acerca dos hospitais”, do médico Moura (1852), “Últimos melhoramentos 
introduzidos na construção dos hospitais e maternidades”, do médico Souza Junior (1886) e “Hygiene 
Dos Hospitaes”, do médico Adolpho Vianna (1898).  
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sociais causados pelas crises sanitárias, por meio de intervenções na cidade. No 

entendimento dos médicos, os novos hospitais deveriam ser fundados com base nesse 

discurso e o mecanismo do isolamento seria a principal solução para evitar a 

contaminação da população da cidade. Quando aplicado em algumas das capitais 

representaram a necessidade do Estado responder às novas demandas das cidades 

brasileiras, que se tornavam mais populosas. 

Vale desatacar que apenas alguns dos novos hospitais, fundados em meados do 

século XIX, representavam aspectos próprios do saber médico higienista. Somado a 

isso, destaca-se que as teorias voltadas para a promoção da saúde gestadas na Europa 

passaram por um processo de transculturação ao chegar no Brasil, ou seja, foram 

adequadas à realidade econômica, social e cultural. Apesar do discurso higienista ter se 

estabelecido enquanto uma ideologia, nem todos os hospitais fundados, no período 

oitocentista, refletiam esse modelo nos moldes como era defendido pelos médicos, o 

que tornava a criação das medidas de promoção da saúde, principalmente, a fundação de 

novos hospitais, um processo contraditório enquanto uma ação efetiva para a promoção 

da saúde no Brasil. 

 

2.3. ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO BRASIL E O CONCEITO DE HOSPITAL DE 

ISOLAMENTO 

 A assistência à saúde no Brasil, assim como as relações econômicas e culturais, 

estava ancorada, no período colonial, à dinâmica da sua metrópole, Portugal. Nesse 

sentido, o modelo hospitalar de atendimento voltado para a população foi o das Santas 

Casas de Misericórdia, um modelo assistencial, criado pelo império português, no 

sentido de amparar a população pobre, em geral, pessoas que não possuíam condições 

de receber atendimento em suas casas. Esse modelo de instituição chegou ao Brasil com 

os padres da Companhia de Jesus e as Santas Casas foram fundadas, em sua maioria, no 

mesmo período da fundação das cidades (SANGLARD, 2008). 

 Vale lembrar que, no período colonial, a doença era tida como um castigo 

divino. Dessa noção decorre uma arquitetura que se assemelhava com os templos 

religiosos, edificações que possuíam um sistema de nave a claustro, semelhante ao das 

igrejas da Idade Média (CARVALHO, 2014), aspectos que puderam ser observados em 

maior ou menor medida na arquitetura das Santas Casas de Misericórdia, fundadas no 

Brasil até o século XVIII. Segundo Machado e outros autores (1987), as Santas Casas 
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possuíam um modelo de assistência com aspectos notadamente religiosos, no qual a 

cura do paciente estava associada ao poder divino, ao confinamento ou à reclusão como 

forma de penitência. Outro modelo de assistência existente nas cidades brasileiras foi o 

do leprosário que, assim como as Santas Casas, não possuía como perspectiva a cura do 

paciente, mas de purificação e penitência espiritual. No caso dos leprosários, os 

conceitos de purificação individual e do meio urbano estavam associados à sua 

fundação fora da cidade (SOUZA-ARAÚJO, 1956). 

 Segundo Souza (2007), até o surgimento das epidemias de febre amarela e 

cólera, as principais instituições hospitalares existentes nas cidades brasileiras voltadas 

para a população eram as Santas Casas de Misericórdia e os Leprosários. Havia 

também, nas cidades, Hospitais Militares, voltados para a manutenção da vida dos 

guardas e soldados da colônia. Como já mencionado, a população rica recebia 

atendimento domiciliar. Somente após as primeiras grandes epidemias, foram fundados 

novos hospitais para o atendimento específico de pessoas contaminadas por doenças 

infectocontagiosas. Esses hospitais seriam chamados de hospitais especiais ou de 

isolamento. 

 Com base nas teses dos médicos Moura (1852) e Souza Junior (1886), foi 

possível compreender que, em meados do século XIX, havia três categorias distintas de 

hospitais no Brasil: os hospitais gerais, voltados para atendimento da população de 

modo geral, que podiam ser edificados e incorporados à malha urbana da cidade; os 

hospitais especiais, voltados para o acolhimento-exclusão dos enfermos contaminados 

por doenças infectocontagiosas, que deveriam ser construídos fora da malha urbana; e 

as enfermarias, estruturas menores, que funcionariam como pequenos prontos-socorros 

e, portanto, deveriam fazer parte da malha urbana. 

 De modo geral, os médicos higienistas defendiam que tanto os hospitais gerais 

como os hospitais de isolamento, também chamados de hospitais especiais, deveriam 

ser construídos fora da malha urbana. A diferença fundamental dessas estruturas era que 

os hospitais especiais tinham como função retirar as pessoas contaminadas por doenças 

infectocontagiosas da dinâmica da cidade para, com isso, reduzir a contaminação por 

doenças epidêmicas.  

 

Os especiaes receebem individuos affectados de certas molestias 
determinadas, ou especiaes, uns admittem somente individuos do sexo 
masculino: outros do sexo feminino. [...] o Professor Fonderé diz em sua 
exellente obra de Medicina Legal e hygiene publica, que os doentes atacados 
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de moléstias contagiosas devem ser excluídos dos hospitaes. (MOURA, 
1852, p.3) 

 

 De acordo com Uzeda (1992), os hospitais de isolamento fundados no período 

oitocentista em resposta ao surgimento das epidemias tiveram a organização sanitária 

das cidades como um aspecto central. Além disso, para o autor, a fundação desses 

hospitais poderia ser facilmente correlacionada ao declínio da saúde nas cidades 

portuárias – evento decorrente da ampliação dos acordos de livre comércio e navegação 

brasileiros. Nesse contexto, os hospitais existentes nas cidades passaram a aglomerar 

pessoas, o que representou, na visão da elite brasileira e dos médicos, um perigo social e 

sinalizou a necessidade de fundação de novos hospitais. Segundo Machado e outros 

autores (1987), nesse período, os médicos atuantes no Brasil passaram a solicitar a 

transformação conceitual dos hospitais, visto que eles acreditavam que assim poderiam 

reduzir os efeitos nocivos dos hospitais e sua capacidade de contaminação do meio 

urbano, um ideal higienista. 

 Além da necessidade de transformação dos hospitais, os médicos higienistas 

apontavam os portos como a principal porta de entrada para as epidemias e defendiam a 

necessidade da criação de regras mais rígidas de controle e fiscalização dos navios 

(MACHADO et al, 1978). Segundo Uzeda (1992), as medidas iniciais aplicadas pelo 

Estado foram o controle, a identificação e o isolamento, o que poderia ser, em alguns 

casos, no domicílio ou em uma estrutura específica.  

 No período oitocentista, as estruturas específicas, fundadas para receber a 

tripulação dos navios, também foram construídas dentro das premissas do higienismo. A 

prática do isolamento se revelou no Brasil como uma estratégia de redução das 

epidemias, em geral, associada à criação dos cordões sanitários e quarentenas. O cordão 

sanitário tinha como principal função evitar a entrada e saída de pessoas infectadas, já 

as quarentenas isolavam por tempo determinado as pessoas que pudessem estar 

infectadas em edifícios que, em geral, estavam distantes das habitações, chamados 

lazaretos ou hospitais de isolamento (DINIZ, 1997). 

 Com base no modelo das quarentenas, foram construídas tipologias hospitalares 

que não se tratava de instrumentos de cura, mas uma tentativa empírica para a redução 

da disseminação das doenças e a desordem econômica das cidades brasileiras. Essas 

novas estruturas, apesar de terem passado por uma reformulação física e conceitual para 
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eliminar suas características assistenciais do período colonial, não possuíam todos os 

aspectos dos hospitais modernos19 (SANGLARD, 2008). 

 A fundação dos hospitais de isolamento, ou hospitais especiais, e dos hospitais 

marítimos representaram, na visão dos higienistas e da burguesia brasileira, o modelo da 

boa organização sanitária. Segundo Barreto (2005), as estruturas chamadas de hospitais 

marítimos possuíam atendimento restrito direcionado aos imigrantes estrangeiros20, 

sendo, alguns deles, marinheiros, funcionários das embarcações mercantis, ou 

estrangeiros em busca de novas possibilidades de emprego e ascensão social, que 

tinham como objetivo se fixar no país. Ao analisar o Hospital Marítimo de Santa Isabel, 

fundado no Rio de Janeiro, em 1853, Corrêa (2018) conclui que o mecanismo de 

atuação do hospital foi composto por ações raciais e por uma política de 

“embranquecimento” da população, visto que o modelo de atuação do hospital carioca 

não incluiu a principal força de trabalho do país, a mão de obra escravizada ou os 

recém-libertos. 

 Com base em Correia (2018), compreende-se que alguns dos hospitais de 

isolamento se revelaram como um instrumento de assistência à saúde excludente, não 

somente por sua localização geográfica, mas, também, por se destinar a receber apenas 

os estrangeiros. Essas estruturas também eram chamdadas de hospitais marítimos e 

consistiam em instituições que se caracterizavam por restringir o atendimento para um 

grupo específico da população contaminada por doença infectocontagiosa, e serviu ao 

projeto gestado ainda no período Imperial, no qual a política de imigração teve como 

perspectiva a criação de novos valores no sentido de aproximar a população brasileira 

dos moldes culturais de países como França e Inglaterra, um processo que se 

aprofundou na Primeira República. 

 Outro aspecto importante, no tocante às mudanças de paradigma que tinham 

como horizonte o controle do contágio, estava associado à notificação, ao isolamento e 

à desinfecção de ambientes, tanto do indivíduo vivo quanto do morto. Desse modo, 

Souza-Araújo (1856, p.118) vai afirmar que, no Brasil, além do hospital de isolamento, 

o cemitério também se revelava como uma estrutura fundamental nesse processo, ao 

passo que ambos deveriam estar situados em espaços específicos, fora da cidade, uma 

característica própria do discurso higienista. Segundo Uzeda (1992), após a proibição 

 
19 O termo Hospital Moderno, adotado nessa pesquisa, está associado ao conceito de Máquina de Curar”,  
de Michael Foucault (2017). 
20 Em sua maioria, homens brancos e de origem europeia.  
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efetiva de enterros nas igrejas, uma vez que se acreditava que o cadáver poderia 

propagar a epidemia, os novos cemitérios deveriam ser construídos distantes da cidade a 

fim de evitar a contaminação do ar, da água e do solo. O morto e o cemitério se 

tornaram alvos de uma observação constante após o surgimento da cólera, bem como o 

controle dos serviços de distribuição da água e a coleta do esgoto que, nesse período, 

eram limitados e ineficazes. 

 Para parte dos médicos higienistas brasileiros, a construção dos hospitais de 

isolamento, dos cemitérios e dos demais hospitais deveriam estar fundamentadas na 

teoria dos miasmas, e os locais tidos como ideais para a fundação dessas instituições21 

teriam a localização como uma característica determinante22.  

 Os paradigmas médicos voltados para a transformação dos hospitais tiveram 

como premissa a distribuição dos indivíduos no hospital, caracterizado como modelo 

pavilhonar. Segundo Bittencourt (1998, p. 43), esse modelo era composto por um 

conjunto de construções isoladas que poderiam ser conectadas, ou não, por passarelas, 

onde cada edificação possuia uma função e, juntas, formavam um conjunto 

arquitetônico para o cumprimento das atividades a que se destinava, tipologia que 

predominou como um modelo a ser seguido em meados do século XIX e início do XX 

como uma forma arquitetônica adequada que poderia manter os princípios de vigilância 

e distribuição espacial. 

 Segundo Castro (2014, p. 23), o sistema pavilhonar representou o 

desenvolvimento do “espaço disciplinar”, evidenciada na simetria e a hierarquia dos 

espaços como elementos relevantes por sua dimensão simbólica, por meio da 

representação do ordenamento e da organização. A adaptação ou construção de 

hospitais dentro desse modelo ocorreu em algumas cidades do Brasil de modo tardio, 

devido, possivelmente, ao declínio econômico e ao enfraquecimento político de algumas 

dessas cidades. É o caso da adoção do modelo pavilhonar em Salvador, que só ocorreu 

no início do século XX, enquanto em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 

foram construídos hospitais nesse modelo na segundo metade do século XIX.  

 Nota-se que o processo de adequação e construção dos hospitais e, 

principalmente, dos hospitais de isolamento, como uma alternativa para a manutenção 

 
21 Castro (2014) assinala que todas as instituições fundadas sob a orientação ideológica do higienismo no 
século XIX, tais como, hospitais, manicômios, prisões, asilos e orfanatos, se caracterizavam como 
instituições de isolamento. 
22 Como visto anteriormente, os médicos acreditavam que o hospital e o cemitério poderiam facilmente 
contaminar o solo e o ar e, com isso, contaminar a cidade. Assim, além da sua construção fora do 
perímetro urbano, esses espaços e seus usuários deveriam passar por um controle constante. 
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da saúde, ocorreu de modo progressivo e gradual. No primeiro momento, muitas dessas 

estruturas foram fundadas de maneira emergencial, justificadas pela falta de tempo hábil 

ou recursos, edificações que privilegiaram a exclusão do indivíduo do espaço urbano 

como forma de reduzir os efeitos nocivos causados pelas crises epidêmicas. A 

transformação integral dessas estruturas em hospitais modernos capazes de propiciar a 

cura do usuário se deu de modo gradativo, em consonância com as condições 

econômicas, políticas e sociais de cada uma das cidades, como, por exemplo, Rio de 

Janeiro, Santos, Salvador e Recife.  
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Capítulo 3 

 

3. A CIDADE DE 

SALVADOR E A SAÚDE 
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3.1. A ATUAÇÃO DOS MÉDICOS NAS DEFINIÇÕES ESPACIAIS DOS 

HOSPITAIS  

 A necessidade de transformação dos hospitais, questão difundida no final do 

século XVIII, na Europa, buscou o aperfeiçoamento dessas instituições no sentido de 

reduzir os fatores nocivos à saúde dos pacientes no edifício. Com base nas discussões 

quanto ao melhoramento dessas edificações, tendo como premissa a observação da 

relação entre o ambiente e os fatores patológicos, a salubridade dos hospitais, as 

condições de higiene das construções, a disposição desses estabelecimentos e a sua 

distribuição interna passaram a fazer parte da análise dos médicos, como anota o médico 

Souza Junior (1886, p. 9), em sua tese. 

 A mudança de perspectiva no tocante à higiene dos hospitais, que se deu após os 

estudos franceses que correlacionavam a propagação das doenças com o espaço, 

propiciou a criação de critérios técnicos sobre as condições de insolejamento, ventilação 

e dimensionamento que norteariam a formulação de novos conceitos projetuais, tanto 

arquitetônicos como urbanísticos para os hospitais (CASTRO, 2004). Observa-se que as 

publicações23 intituladas Algumas considerações acerca dos hospitais, do médico 

Thomé Moura (1852); Últimos melhoramentos introduzidos na construção dos 

hospitais e maternidades, do médico Souza Junior (1886) e Hygiene Dos Hospitaes, do 

médico Adolpho Vianna (1898),  elaboradas no século XIX, em Salvador, por médicos 

formados na Faculdade de Medicina da Bahia, tiveram como referência os estudos 

elaborados pelos higienistas franceses, com destaque para a produção do médico Jaques 

Tenon (1724-1816), o que revela uma relação direta entre o discurso médico produzido 

na capital baiana e as teorias e postulados médicos franceses. 

 Para tratar dos aspectos relativos à construção dos hospitais, os médicos 

higienistas baianos defendiam a necessidade da criação de uma comissão composta por 

um médico higienista, um engenheiro, um arquiteto, um construtor e outros técnicos 

(VIANNA, 1898, p.20). A atribuição da comissão seria examinar as condições 

ambientais para a escolha do local, de modo a propiciar boas condições de higiene para 

o edifício como um todo.  

 
23 Teses apresentadas à Faculdade de Medicina da Bahia, para obtenção do grau de Doutor em Medicina, 
nas quais todos os autores citaram a publicação de 1788, do médico Jaques Tenon, intitulada Uma 
memória sobre os hospitais de Paris. 
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 Um aspecto comum às três teses refere-se à escolha do local, dado que, para 

esses médicos, a transformação conceitual do hospital tinha como fundamentação a 

teoria dos miasmas e, portanto, estava vinculada à organização funcional das cidades24. 

A localização dos hospitais aparece nesses textos como um fator determinante para 

garantir a boa salubridade, tanto do edifício como do meio urbano. O discurso que tinha 

como premissa a ideia de que o hospital era uma fonte de contaminação para a cidade, 

bem como a cidade para o hospital, estava presente nas publicações de Souza Junior 

(1886, p.17) e de Vianna (1898, p.21), uma ideia associada ao higienismo francês 

referenciado na tese dos médicos. 

 Na mesma perspectiva, Moura (1852, p. 4) propôs que, dentro das cidades, 

houvesse apenas pequenas enfermarias e prontos-socorros, ambos em menor número. 

Segundo o médico, os hospitais de grande porte deveriam ser construídos fora da 

cidade, não poderiam ter mais de dois pavimentos e sua capacidade máxima seria para 

até 200 pacientes. Para Souza Junior (1886, p.17), os hospitais de maior porte deveriam 

ser construídos em locais altos, secos, sem casas no entorno, a 500 metros de distância 

do último quarteirão do bairro.  

  A relação do edifício com o entorno foi evidenciada por Moura (1852, p. 5) ao 

tratar da necessidade de vegetação e jardins no entorno do hospital. Em seu estudo, o 

médico apontou que a presença de vegetação seria um fator relevante para a salubridade 

do edifício e para o processo de cura do paciente, posto que, segundo ele, o paciente 

poderia caminhar no jardim, tomar banho de sol e respirar ar puro. Coadunando com 

esse postulado, o médico Souza Junior (1886) que defendeu a necessidade de o hospital 

contar com um amplo terreno, para propiciar ventilação e luz solar em abundância. 

Dado que a pureza do ar estava diretamente associada à higiene no interior do edifício, 

“O ar é o poderoso vehiculo destes micro-organismos, pestes seres microscópicos, 

infinitamente pequenos [...]” (SOUZA JUNIOR, 1886, p.37). 

 A respeito da geologia, registre-se que a análise do terreno onde seria construído 

o hospital era fundamental. Os médicos higienistas acreditavam que o solo argiloso e o 

calcáreo eram prejudiciais, por se tratar de terrenos alagadiços. Já os terrenos siliciosos 

ou graníticos eram tidos como salubres, no entanto, apresentavam desvantagens para a 

construção dos hospitais. Os solos arenosos, por sua vez, eram considerados ideais, 

 
24 Tal escolha dialogava com o conceito da medicina urbana. 
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entretanto, ainda assim, era necessário elevar a edificação para evitar a umidade no 

interior do edifício (SOUZA JUNIOR, 1886, p. 19).  

 Para Vianna (1898, p.27), era necessário, além do solo argiloso, preparar o 

terreno de modo que o solo ficasse impermeável e rígido. O médico propôs que os 

hospitais fossem construídos sob uma base em pedra com argamassa, com acabamento 

em cimento, a fim de livrar a edificação da umidade natural existente no terreno e da 

água pluvial.  

 Tanto a preocupação voltada para o tipo do solo quanto as questões voltadas 

para as condições hídricas tinham como suporte teórico a noção de que a umidade era 

um fator de propagação das doenças. Nesse sentido, a análise acerca da meteorologia 

destacava que a incidência das chuvas e a umidade por ela causada, assim como a 

temperatura no interior do edifício, nas diferentes estações do ano, eram prejudiciais 

para a salubridade. (SOUZA JUNIOR, 1886). Segundo Moura (1852, p. 08,09), os 

hospitais localizados em regiões frias poderiam agravar os problemas de saúde dos 

pacientes acometidos por doenças respiratórias.  

 Ainda nos escritos relativos à água, verificou-se a necessidade em escolher 

locais onde houvesse água potável, corrente e de boa qualidade para o abastecimento do 

hospital – excluindo pântanos e lagoas como possíveis fontes de água para o edifício. 

Outro ponto evidenciado foi a relação de proximidade entre o edifício e o local 

disponível com água, de modo que as impurezas do hospital não contaminassem a fonte 

de abastecimento da água (VIANNA, 1898, p.30). Souza Junior (1886) destacou 

também a importância da observação da relação entre os rios, as águas pluviais e os 

esgotos, de modo que o rio não fosse corrompido pelas matérias orgânicas presentes nos 

arredores do hospital, levadas pela água da chuva. Sobre o tema, o autor esclarece que: 

  

o ar e a agua são bons fluidos, cujo papel é de uma igual importância para a 
hygiene. O estado de um está intimamente ligado com o do outro; o que o ar 
encobre, a agua pode absorver; e o que a agua absorve ou dissolve pode 
também o deixar ao ar. (SOUZA JUNIOR, 1886, p.21) 

 

 Sobre a orientação do edifício no sítio, havia a indicação de considerar as 

condições do lugar e optar por construir os hospitais brasileiros com seu eixo principal 

no sentido leste-oeste. Desse modo, seria possível banhar o interior do edifício pela luz 

do sol, parte dele pela manhã e a outra parte durante tarde. A incidência dos raios 

solares era tida como um importante agente de salubridade, uma vez que o calor do sol 
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representava a vida e auxiliava a reduzir a umidade presente no interior do edifício 

(SOUZA JUNIOR, 1886, p.22). Assim como a ventilação, a iluminação possuía um 

papel relevante no processo de cura do paciente, posto que, para os higienistas, a 

incidência direta da luz solar no interior do edifício poderia matar os micro-organismos 

presentes nas salas. Além disso, segundo Souza Junior (1886, p.29), a iluminação era 

uma condicionante para a visão e exercia um papel fundamental para a fisiologia 

humana, principalmente nas questões relativas à sanidade mental dos pacientes.  

 Os médicos higienistas acreditavam que a boa orientação do edifício e a 

disposição das janelas eram um elemento fundamental para propiciar a incidência da luz 

direta do sol, capaz de auxiliar no tratamento dos pacientes. Em caso de excesso de luz, 

no interior do edifício, recomendava o uso de venezianas nas janelas, de modo que 

permita a entrada da luminosidade e dos ventos nas salas do hospital (SOUZA JUNIOR, 

1886, p.30). Segundo Vianna (1898, p.24), “A totalidade dos hygienistas aconselha o 

calor como um meio efficaz da desinfecção”.  

 No que concerne à ventilação no interior do edifício, foi evidenciada a sua 

orientação, dado que, no entendimento dos médicos da época, era necessário propiciar a 

circulação do ar de maneira constante por todas as salas do hospital. O ar estagnado 

estava associado às doenças, logo, para garantir a pureza nos hospitais, seria necessário 

propiciar uma livre circulação do ar, como parte fundamental do processo de 

higienização do edifício (SOUZA JUNIOR, 1886). Vianna (1898, p. 32) defendeu que 

“Sem uma ventilação perfeita não pode haver condições sanitárias; uma má ventilação 

faz com que apareçam complicações funestas”. 

 Com base nos estudos de Tenon, os higienistas baianos passaram a defender que 

seriam necessários 125 metros cúbicos de ar para cada paciente, com constante 

renovação de ar no interior do edifício. Desse modo, os hospitais modernos precisavam 

assumir uma forma que propiciasse a ventilação cruzada e deveriam ser construídos em 

locais elevados (VIANNA, 1898). Além disso, existia uma preocupação por parte dos 

médicos em não gerar correntes de ar na direção do paciente, o que, no entendimento 

desses higienistas, poderia agravar certos tipos de doenças. Como solução, os médicos 

indicavam soluções como janelas especiais, criação de chaminés para ventilação e, até 

mesmo, sistemas de ventilação (SOUZA JUNIOR, 1886). 

 Nos hospitais em que o volume de ar não fosse suficiente, Souza Junior (1886) e 

Vianna (1898) apontavam para a necessidade do sistema de ventilação artificial, sistema 

utilizado quando a ventilação natural não era suficiente em edifícios de maior porte, 
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como hospitais, igrejas, escolas e outros. Destaca-se que, segundo Souza Junior (1886), 

o sistema de ventilação artificial ou aquecimento, métodos amplamente utilizados em 

países como França e Inglaterra, eram dispensáveis para o norte do Brasil, devido às 

suas especificidades climáticas.  

 As teses dos médicos, utilizadas como aporte para compreender as diretrizes 

para a construção dos hospitais no período oitocentista, apontam similaridades na 

compreensão de que a redução dos micro-organismos no hospital era um fator 

determinante para tornar a edificação mais salubre. Para isso, os médicos aqui 

trabalhados defendiam que seria necessário garantir o fluxo do ar, a incidência da luz 

solar e o calor no interior do edifício (SOUZA JUNIOR, 1886, p.38). Nesse sentido, os 

médicos higienistas defendiam que a forma ideal para os hospitais seria a de pavilhões 

isolados no terreno, cada pavilhão deveria ser rodeado por janelas e, se possível, 

avarandado (MOURA, 1852, p.06). 

 Os pavilhões deveriam ser construídos a certa distância, para propiciar a livre 

circulação do ar e entrada do calor em cada um dos blocos. O hospital moderno deveria 

ser composto por blocos, sem andares e espalhado no terreno. Para isso, seria necessário 

optar por um terreno amplo, pois, segundo Souza Junior (1886, p.43), “a hygiene é uma 

sciencia exigente e para satisfazel-a tem de ser occupada uma grande somma de 

capitaes”. No tocante à distribuição interna dos espaços, na qual a arquitetura dos 

pavilhões se tornou uma característica relevante, Moura (1852) elencou aspectos 

relativos às características construtivas do edifício e os correlacionou com a higiene 

hospitalar.  

 Para Souza Junior (1886, p.38), as regras da higiene para construção dos 

deveriam ir além das condicionantes relativas à escolha do local, com aspectos próprios 

da arquitetura, tais como: a organização do sistema em pavilhões, a necessidade de 

fragmentação do edifício, proporção entre altura e largura dos pavilhões, a quantidade 

de pavimentos, o dimensionamento e disposição das aberturas, a necessidade de 

desinfeção constante e número máximo de leitos por enfermaria. 

 Cabe evidenciar que, no entendimento os higienistas do período oitocentista, era 

mais benéfico que o hospital fosse construído com base nos fundamentos da higiene e 

da arquitetura (SOUZA JUNIOR, 1866, p. 41). O seu aspecto funcional se tornou a 

característica mais relevante, consequentemente, seu caráter monumental foi posto de 

lado. Segundo Vianna (1898), a construção dos hospitais deveria obedecer às regras da 

higiene e da arquitetura, deixando de lado o aspecto luxuoso dos hospitais erguidos 
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como representação da filantropia de um rei ou um benfeitor. Para o médico, os novos 

hospitais poderiam contar com certa estética e elegância, mas que não sacrificassem a 

higiene do espaço.  

 A questão funcional do edifício seria a distribuição dos doentes nas enfermarias, 

alas e leitos, até a organização dos blocos no terreno, pois o “isolamento completo dos 

pavilhões, a disposição d’estes edifícios, a construção de mãos dadas à hygiene é a 

exigência que tão humanitariamente hoje se aconselha” (SOUZA JUNIOR, p.58). 

Moura (1852, p.06) apontou que a forma ideal para garantir a qualidade ambiental seria 

a de um paralelogramo. Para o médico, a disposição dos edifícios no terreno deveria 

formar um quadrado imperfeito, composto por três blocos, com um pátio central que, 

além de facilitar a ventilação, tornaria o hospital mais bonito e elegante.  

 Os princípios de distribuição e organização espacial estavam associados às 

enfermarias, tanto interna como externamente. Os aspectos evidenciados por Moura 

(1852) e por Souza Júnior (1886) revelam a necessidade de controle visual dos 

pacientes, de organização dos leitos por meio da separação e distinção dos pacientes por 

enfermidades e gênero, formas de organização e controle dos pacientes caracterizado 

por Foucault (2017) como disciplina25.  

 No sentido de gerir e organizar o ambiente hospitalar, Moura (1852, p. 6) 

apontou que as enfermarias deveriam possuir tamanho mediano, com dimensões 

proporcionais entre altura e largura, para garantir o volume de ar recomendado nos 

estudos de Jaques Tenon. Outro aspecto relevante, quanto à qualidade do ar, foi a 

recomendação para que as enfermarias fossem rodeadas por janelas e os cantos das salas 

fossem arredondados.  

 Cada enfermaria deveria possuir, na sua parte externa, uma estrutura auxiliar 

com banheiros (latrinas) situados na parede oposta aos ventos predominantes, de modo 

que o odor não retornasse para a enfermaria, dado que os higienistas acreditavam que o 

odor das latrinas poderia gerar novas enfermidades nos pacientes. Ainda no que tange à 

higiene dos sanitários, recomendava-se revestir piso e parede com ladrilhos, para 

facilitar o processo de higienização (MOURA, 1852, p.11). 

 No tocante à higiene das enfermarias, no entanto, notou-se, com base na 

publicação de Moura (1852), que a relação entre janelas e leitos, tida como uma 

 
25 Foucault (2017) apresenta, na obra o Nascimento do Hospital, uma caracterização que apontou o 
hospital enquanto um mecanismo disciplinar de vigilância e controle sobre os corpos dos trabalhadores e, 
também, um local de difusão do saber médico. 
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referência do modelo Nightingale, foi referenciada anos antes da publicação da 

enfermeira pelo médico baiano Afonso de Moura, em 1852. Segundo esse médico, as 

janelas deveriam ser construídas nas extremidades da enfermaria e os leitos deveriam 

ser dispostos entre as janelas. No sentido de evitar a corrente direta do ar, recomendava-

se que as janelas fossem estreitas, divididas em duas partes, sendo a parte mais baixa 

fixa e a parte superior com abertura, com estrutura em madeira, e as portas precisavam 

ficar distantes dos leitos para evitar a grande circulação de ar (MOURA, 1852, p.07). 

 Outro fator relevante para a organização das enfermarias, explicitado por Moura 

(1852, p.08), foi a disposição dos leitos, bem como os aspectos relativos à necessidade 

da constante desinfecção. Desse modo, o supracitado médico sugere que o material ideal 

para as estruturas das camas fosse o ferro. Propôs também a necessidade de equipar o 

local com colchão, travesseiro, cobertas, uma pequena mesa e o fechamento em 

cortinas. Além de delimitar o espaço do paciente, os médicos higienistas acreditavam 

que as cortinas limitavam os miasmas, dificultando assim a transmissão das doenças na 

enfermaria (MOURA, 1852, p.9). 

 Os médicos higienistas acreditavam que o uso das cortinas nas enfermarias 

possibilitava a criação de um espaço individual para o paciente, que seria capaz de 

controlar a disseminação das doenças (MOURA, 1852). Segundo Foucault (2017, 

p.184), o uso das cortinas representou, no período oitocentista, um aspecto relevante no 

processo de individualização dos enfermos nas enfermidades. Nesse espaço, o médico 

poderia controlar tanto as variáveis ambientais quanto o próprio paciente. Como citado 

anteriormente, foi possível notar que, com o passar dos anos, novas perspectivas 

surgiram, possivelmente, devido ao desenvolvimento das análises científicas. Vianna 

(1868, p. 24) vai apontar, em sua tese, que o uso de cortinas para promover a higiene 

nas enfermarias era dispensável.  

 Assim como a cortina foi evidenciada como um elemento para a redução dos 

efeitos de contaminação nos hospitais, outros aspectos inerentes à arquitetura dos 

hospitais foram evidenciados pelos médicos como relevantes para a “medicalização” do 

hospital, tais como os materiais de acabamento das salas e elementos construtivos do 

hospital, como forro, telha e assoalho, justificando que essas transformações seriam 

capazes de reduzir a contaminação no interior do edifício e propiciar a desinfecção dos 

ambientes (MOURA, 1852, p. 7).  

 Além do discurso relativo aos aspectos próprios à arquitetura do hospital, a 

relação de poder do médico se ampliou, no processo de transformação do hospital 
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caritativo para o hospital moderno. Esse aspecto que pôde ser observado em Salvador na 

tese de Moura (1852, p.12), a partir da indicação de uma série de práticas relativas ao 

funcionamento do hospital no sentido de manter o controle do edifício do doente, tais 

como, procedimentos de desinfecção, de admissão e saída dos pacientes, bem como a 

listagem das atribuições de cada cargo do corpo técnico do hospital. 

 A ampliação do poder médico, concentrando-se não somente no tratamento do 

paciente, mas, também, na análise minuciosa das condicionantes espaciais e na forma 

como o hospital seria gerenciado, foi uma das características que, para Foucault (2017), 

assinalam o nascimento do hospital moderno, como uma medida biopolítica de 

manutenção da vida da população, que se revelava por meio de medidas distintas, desde 

a arquitetura até a intervenção do médico na gestão do hospital. O autor apontou que, 

nesse processo de transformação dos hospitais, as características inerentes ao seu 

funcionamento tornaram-se alvo da análise minuciosa dos médicos.  

 É inegável a ampliação do papel dos médicos nos debates quanto às condições 

espaciais dos hospitais, na segunda metade do século XIX, explicitada nas teses dos 

médicos baianos, por meio da criação sistemática de regras para nortear os aspectos 

construtivos dos hospitais e do seu funcionamento. Com destaque para a atuação dos 

médicos no processo de definição e escolha do local para a fundação dos hospitais, um 

procedimento de intervenção no meio físico, que estava apoiado no ideal positivista e 

buscava, por meio do discurso higienista, modernizar a cidade, uma ação que implicava 

diretamente nas definições urbanas.   

 Registre-se que as condições para a construção dos hospitais de maior porte 

explicitadas pelos médicos higienistas baianos, no período que se estende de 1852 até 

1898, estavam pautadas no debate científico produzido na Europa, mais especificamente 

na França. Os aspectos relativos a forma e funcionalidade dos hospitais abordados pelos 

três médicos possuíram como fundamentação teórica os estudos desenvolvidos pelos 

médicos higienistas franceses e, por isso, seguiam os mesmos princípios. Cabe destacar 

que, apesar da utilização das teorias europeias, os três médicos adequaram as 

condicionantes à realidade climática da capital baiana, sem transpor de forma mecânica 

os escritos e postulados estrangeiros. A análise comparativa dos três estudos revelou 

que as duas últimas publicações, datadas de 1886 e 1898, abordam aspectos 

“atualizados”, possivelmente em decorrência de novas pesquisas científicas ao longo 

dos anos e a ampliação do aporte teórico, que resultam em uma descrição mais 

detalhada. 
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 Tento em vista os aspectos observados, principalmente, os que concernem aos 

estudos elaborados pelos médicos baianos sobre as condições físicas dos hospitais, nota-

se que esses profissionais defendiam, com base no aporte teórico da sua época, que as 

novas estruturas hospitalares deveriam ser construídas distantes da nucleação urbana, 

seguindo aspectos de forma e função, para com isso reduzir a umidade e propiciar a 

ventilação e a entrada da luz solar em abundância. Características essas que estavam 

voltadas para o discurso higienista, as quais os médicos acreditavam que poderiam ser 

capazes de auxiliar na redução dos fatores nocivos de contaminação das doenças e 

propiciar a cura dos enfermos. Além disso, esses profissionais acreditavam que a 

transformação dos hospitais seria capaz de auxiliar a reduzir os problemas sanitários 

enfrentados na capital baiana durante o período oitocentista. 

 É importante destacar que, apesar das teorias médicas para a construção dos 

hospitais evidenciar um debate que buscava articular o aporte teórico local, os estudos 

desenvolvidos na França e a atualização dos estudos científicos, muitos dos elementos 

defendidos pelos médicos, não eram capazes de auxiliar na cura dos pacientes, 

tampouco evitar a sua contaminação. Sabe-se atualmente que algumas das doenças que 

se buscava “tratar” ou evitar a contaminação no interior do edifício, durante o período 

oitocentista, são transmitidas por vetores como mosquitos. Paralelo a isso, nota-se nas 

análises feitas pelos higienistas que tiveram como objeto as características ambientais 

do edifício uma possível contribuição para a relação entre os fatores ambientais e a 

qualidade das edificações.   

 

3.2. AS EPIDEMIAS DE FEBRE AMARELA E CÓLERA E AS MEDIDAS DE 

HIGIENE 

 O primeiro relato sobre o surgimento da febre amarela na Bahia foi em 1686 

(APEB – maço nº 5387). Segundo Britto (2005), foi chamada de febre maligna, males, 

febre pestilencial e bicha, e era tida como uma doença mortal que provocava calores e 

vômitos, denominada, posteriormente, como “febre amarela” em virtude da icterícia 

causada nos enfermos. Sua contaminação era tida como um castigo divino, apesar do 

entendimento de um possível contágio com os casos existentes em Pernambuco. 

 Em setembro de 1849, a doença reapareceu em Salvador com mais intensidade e 

matou um número elevado de pessoas (NASCIMENTO, 2007), o que, possivelmente, 
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impulsionou o debate entre os médicos e o Estado para conter o alastramento da doença 

e o número de óbitos, Uzeda (1992) defendeu que: 

 

[...] no século XIX, as principais epidemias que vão marcar a memória social, 
bem como redefinir as relações sociais e alterar hábitos e costumes da cidade 
são: a febre amarela e o cólera. Estas duas epidemias também foram 
responsáveis pela implementação dos princípios da medicina urbana. 
(UZEDA, 1992, p. 10) 

 

O declínio da saúde e o elevado número de óbitos decorrentes do surgimento das 

epidemias na Primeira República levou o Governo a efetivar algumas medidas de 

controle e ordenamento do espaço urbano, que, segundo Machado e outros autores 

(1987), foram gestadas no período Imperial após a fundação da Faculdade de Medicina 

da Bahia. Como resposta, os médicos higienistas passaram a questionar a condição 

sanitária da cidade na Gazeta Médica da Bahia, o que exigiu do Estado uma resposta 

eficaz que pudesse garantir a saúde da população e, também, favorecer os interesses 

comerciais, principalmente, por se tratar de uma cidade portuária. 

A primeira grande epidemia de febre amarela que ocorreu em meados do século 

XIX, na Bahia, foi associada às embarcações mercantes que aportavam na capital, pois, 

através delas, possivelmente, chegavam tanto as mercadorias quanto as doenças. As 

condições de higiene dos navios faziam com que os marinheiros e tripulantes 

adoecessem ao longo das viagens, assim, no primeiro momento, as vítimas de febre 

amarela eram, em sua maioria, os estrangeiros e imigrantes (CHALHOUB, 1996; 

SOUZA, 2007). 

A epidemia ocorrida em Salvador, em meados do século XIX, teria chegado à 

cidade a bordo de um navio americano originário de Nova Orleans. Ao longo da 

viagem, um elevado número de tripulantes foi a óbito. Segundo Britto (2005, p.171), 

“Os estrangeiros desembarcados no ancoradouro desta capital, principalmente os 

homens do mar, tripulação dos navios mercantes, foram os mais tocados pela 

calamidade”. 

Observa-se, no entanto, que, com base no mapa oficial elaborado em 1850, no 

estado da Bahia, que a maioria das pessoas falecidas devido à epidemia de febre 

amarela ocorrida em Salvador era brasileira (ver figura 01). Do total de 1.340 mortos, 

604 eram brasileiros, 481 estrangeiros, 124 africanos livres e 101 escravos. Apesar do 

número elevado de brasileiros e escravos mortos, serão evidenciados debates que 

buscaram priorizar os aspectos econômicos, por meio da salubridade dos portos e do 
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atendimento voltado para estrangeiros, o que denota uma política racista que se 

justificava por meio da ideia de desenvolvimento econômico e da modernização da 

cidade.  

 

Figura 1 – Controle estatístico das mortes por febre amarela 

 

 

O deslocamento de estrangeiros europeus e norte-americanos para os portos 

brasileiros impactou a salubridade das cidades brasileiras, posto que países como 

Inglaterra, França e Alemanha possuíam um elevado índice de contaminação e 

proliferação de doenças, atribuído por Zucconi (2009) ao crescimento populacional, 

decorrente do processo migratório da população rural para as metrópoles em busca de 

emprego e melhores condições de vida. 

No período oitocentista, as cidades europeias passaram por um processo de 

crescimento demográfico e, posteriormente, de readequação. Assim como na Europa, 

algumas cidades do Brasil sofreram com problemas sanitários, tendo como uma das 

principais causas o aumento no número de habitantes e habitações. No entanto, o 

surgimento da febre amarela não era associado ao crescimento populacional brasileiro, 

mas ao processo migratório (PEREIRA, 1876). David (1993) apontou em seu estudo 

Fonte: Wanderley (1853) 
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que a abertura dos portos, em 1808, estava diretamente relacionada ao surgimento da 

febre amarela e da cólera no Brasil. 

Salvador, que já possuía um estado de salubridade precário, teve sua situação 

agravada com o surgimento da febre amarela. O aumento no número de óbitos 

decorrente do surgimento da epidemia levou os médicos baianos a apontarem os 

problemas sanitários da cidade na Gazeta Médica da Bahia,  

 

As comunicações frequentes e rápidas entre a corte e esta cidade, pelos 
navios de vela e a vapor, faziam-nos receiar desde os primeiros dias a visita 
d’este mortífero hospede; e a insuficiência do nosso regulamento sanitario, 
agravada pela quasi habitual negligencia ou incúria em sua execução; 
convertiam este receio em quase certeza de que o veríamos em breve transpor 
as nossas portas, deploravelmente franqueadas pelo menosprezo da hygiene 
publica e pela má organisação de nossa policia sanitaria. (PEREIRA, 1876, p. 
175) 

 

Na fala acima, o Dr. Pacífico Pereira, autor do artigo de nº 4 para a Gazeta 

Médica da Bahia, cita a chegada da enfermidade ao Brasil nos navios e vai além ao 

associar a permanência e o alastramento da doença às más condições de higiene da 

cidade, à ineficiência dos serviços públicos e aos investimentos do governo para a 

migração de estrangeiros para a Bahia. 

 

Parece de difficil execução este programma, mas seria talvez menos 
dispendioso e muito mais fecundo em benefícios para o paiz do que os 
enormes sacrifícios que se teem feito pela colonização estrangeira, que foge 
diante do espantalho da febre amarela (PEREIRA, 1876, p. 166) 

 

 Com base em Pereira (1876) e em Britto (2005), nota-se que as publicações da 

época atribuíam o alastramento das epidemias à ausência de padrões de ordenamento, as 

quais, em grande parte, eram escritas por médicos. Nesses documentos, a cidade de 

Salvador foi evidenciada como um local que poderia facilmente propagar doenças, 

posto que, nesse período, as ruas eram estreitas, os casarios precários, havia 

aglomeração de lixo nas ruas e um abastecimento de água ineficaz, cenário que se 

agravava com os “maus hábitos da população”, como os enterramentos em igrejas e a 

comercialização de carne nas ruas. 

Na parte baixa da cidade, onde estava situado o porto, havia esgoto a céu aberto 

e o lixo era descartado de maneira inadequada. Não existia sistema de abastecimento de 

água na cidade e o sistema de esgoto era ineficaz, com galerias improvisadas, que 
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direcionavam a água para o mar e para brejos, os quais transbordavam em dias de 

chuva, retornando para a cidade todo o esgoto e o mau cheiro. A higiene das ruas era 

um problema, pois não possuíam calçamento, o que dificultava ainda mais a limpeza do 

lixo, a drenagem das poças e escoamento da água (DAVID, 1993). 

 Como forma de reduzir o caráter de insalubridade da cidade, a fiscalização do 

espaço urbano se tornou uma estratégia de controle e combate da febre amarela e das 

demais doenças. As ações de limpeza eram pontuais, pouco eficazes e restritas ao 

cumprimento das ordenações presentes no Código de Posturas26.  Nessa perspectiva, a 

atenção à saúde na capital baiana estava voltada para o espaço urbano, para o combate 

da desordem e passaria a se intensificar após os surtos epidêmicos (MACHADO et al, 

1978). 

As epidemias do século XIX, de acordo com Zucconi (2009), representam 

marcos para a transformação das metrópoles, pois foi a partir de uma visão positivista 

de redução dos problemas de saúde nos espaços urbanos que as cidades europeias 

passaram por reformas, ancoradas na ideia de aprimoramento e criação de técnicas para 

reduzir os problemas que estavam emergindo no campo da saúde. 

 A cidade emerge como elemento fundamental no processo de promoção da 

saúde da população no século XIX, tanto na Europa como no Brasil. Nesse contexto, a 

qualidade do ar e da água eram muito importantes, pois se acreditava que lá estavam as 

partículas responsáveis pela contaminação das epidemias, chamadas de miasmas27. 

 Vale ressaltar que, nesse período, os médicos não sabiam ao certo como se 

propagava a febre amarela, tampouco as suas formas de contágio. Sobre isso, o médico 

Pacífico Pereira afirma em uma das suas publicações que, 

 

hoje, porém, que quase unanimemente os médicos de todos os paizes, que 
tem observado epidemias de febre amarela, reconhecem sua natureza infecto-
contagiosa; hoje, depois das duras provas porque teem passado as principaes 
cidades marítimas do Brazil, nem é licito duvidar que esta terrível moléstia 
nos tem sido sempre importada do estrangeiro, nem que ella se transmite 
pelos homens como pelos objectos. (PEREIRA, 1876, p. 146) 

 

Ao analisar a fala supracitada, no qual o médico conclui que a febre amarela era 

uma doença infectocontagiosa que não se desenvolvia de maneira espontânea por 

 
26 O Código de Posturas foi um conjunto de normas que norteava as ações da população com o intuito 
reduzir a proliferação de doenças, além de ordenar as construções públicas e privadas da cidade. 
(PINHEIRO, 2011) 
27  Os médicos que defendiam essa corrente foram chamados posteriormente de “infecionistas”. 
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condições climáticas naturais, notam-se aspectos caros à vertente teórica dos 

“contagionistas”. As suas reivindicações em prol do controle do contágio das epidemias 

eram relativas, principalmente, à criação de quarentenas e hospitais de isolamento. 

Apesar do entendimento empírico sobre o contágio da febre amarela, os médicos e 

autoridades da capital baiana, fundamentados nessa teoria, observaram mais 

atentamente a cidade e a sociedade (PINHEIRO, 2011). 

No tocante à higiene pública na Bahia, foram criadas, segundo Pereira (1876), 

soluções voltadas para o controle dos portos. Algumas intervenções relativas à maior 

fluidez da água e do ar foram feitas na cidade, como a limpeza das ruas e abertura de 

algumas praças e vias, medidas que, no entendimento do médico, pareciam pouco 

eficazes e evidenciavam a necessidade da criação de medidas mais rigorosas para 

garantir a vida da população e o futuro do país. O futuro, ao qual o médico se referiu no 

texto, possivelmente, estava relacionado à degradação do porto e à redução do interesse 

pela imigração na capital baiana, aspectos que, segundo ele, afetariam ainda mais a 

economia da cidade.  

Na segunda metade do século XIX, existia uma grande instabilidade comercial 

na Bahia, devido à dominação econômica das elites agrárias de São Paulo e Minas 

Gerais. Outro agravante, do ponto de vista econômico, foi a abolição da escravatura, 

que impactou no custo da produção do açúcar, gerando uma crise no setor. Assim, com 

a redução na produção do açúcar, o porto de Salvador foi gradativamente perdendo sua 

importância comercial (VASCONCELOS, 2016).  

Com a abolição da escravatura e o crescimento da exportação do café, houve um 

investimento por parte do Estado em fomentar a entrada de imigrantes estrangeiros, 

especialmente no sul do país, por se tratar de uma mão de obra especializada 

(VASCONCELOS, 2016). Apesar do distanciamento da Bahia no cenário de maior 

produção econômica, é possível perceber, na crítica feita por Pereira (1876), que houve 

um investimento no sentido de fomentar o interesse pela imigração na Bahia:  

 

Parece difficio a execução este programma, mas seria talvez menos 
dispendioso e muito mais fecundo em benefícios para o paiz do que os 
enormes sacrifícios que ser teem feito pela colonisação estrangeira, que foge 
diante do espantalho da febre amarella (PEREIRA, 1876, p.166). 

 

Com base na crença de que a contaminação da febre amarela se dava por meio 

de objetos e pessoas contaminadas e pelos miasmas, Pereira (1876) propõe como 



58 
 

solução medidas de reformas e desinfecção da cidade, controle dos portos e de 

indivíduos possivelmente infectados. Para ele, sem tais investimentos na higiene urbana, 

os esforços do governo baiano em promover a imigração de nada valeriam, posto que os 

imigrantes teriam medo do quadro epidêmico da cidade.  

Os médicos higienistas acreditavam que a permanência da epidemia de febre 

amarela no Brasil, mesmo que, de modo sazonal, impactava diretamente no 

desenvolvimento econômico do país. Não só pela redução do interesse pela imigração, 

mas também pela instabilidade do comércio, decorrente do crescente número de óbitos 

que impactou diretamente o setor alimentício na Bahia, conforme aponta o trecho a 

seguir do Diário Oficial do Império: 

 
O commercio tem igualmente sofrido grandes prejuizos, o mercado esteve 
quase paralyzado, muitos navios se achavam sem tripolação; alguns à 
chegada do porto, sabendo o que se passava neste se retiravam, outros não 
esperavam completar a sua carga, e muitos têm demorado sua sahida á falta 
de marinhagem, cuja procura se tornou difícil e disoendiosa, resultado dahi a 
subida dos fretes, o que tudo se converte em prejuízo da lavoura; (REGO, 
1873, p. 24) 
 

 

A insalubridade da cidade era, na opinião dos higienistas, o fator que gerava a 

instabilidade da saúde e, por consequência, o declínio das atividades portuárias do 

comércio e a redução da imigração. Segundo Pereira (1876, p.154), a solução estava na 

higiene, no entanto, o médico apontava que as medidas criadas pelo Estado eram 

ineficazes, e as más condições sociais, econômicas e sanitárias da cidade se agravavam 

com o passar dos anos, se tornando cada vez mais urgente o uso de medidas que fossem 

efetivas para garantir a economia da capital, beneficiando toda a população e não 

somente os estrangeiros.  

Uma parcela dos médicos, aqueles que defendiam a teoria do contágio, 

acreditavam que a ação mais efetiva de redução da epidemia era o controle do porto, 

posto que, no entendimento desses médicos, foi por meio dele que a epidemia chegou a 

Salvador. No caso da febre amarela, existia um entendimento empírico do contágio, os 

médicos, contudo, desconheciam o fato de que a febre amarela é uma doença viral, 

transmitida por um mosquito hospedeiro.  

 

Por muito tempo, a origem da febre amarela era uma incógnita, como se 
depreende dos comunicados e instruções dos facultativos e conselhos de 
salubridade. Às condições climáticas e miasmáticas e do ar, que transportava 
a peste, acreditava-se, e que era contaminado pelos eclipses da lua e do sol, 
eram atribuídas a origem da febre amarela. O médico cubano Carlos Juan 
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Finlay y de Barrés (1833-1915) aventou, em 1881, que o mosquito rajado 
“Stegomyia fasciata”, posteriormente chamado de “Aedes aegypti”, seria 
considerado como agente de transmissão vetorial da Febre amarela, o que foi 
confirmado, em 1900, pelo major médico, dos Estados Unidos, Walter Reed 
(1851-1902). (BRITTO, 2005, p.183) 

 

No caso do surgimento da febre amarela na capital baiana, observa-se com base 

nos documentos encontrados, que, ao vincular a epidemia à abertura do porto, os 

médicos lançavam um olhar para as condições de salubridade desse espaço, dando 

origem a sugestões de soluções que poderiam ser vinculadas à teoria do contágio, como 

a criação de medidas como o controle e a abertura de quarentenas. No entanto, Pereira 

(1876) apontou que, apesar de serem relevantes as ações de controle nos portos, as 

medidas de promoção da saúde deveriam abarcar tanto o controle e fiscalização dos 

navios como as reformas urbanas. 

A ação voltada para o porto tinha como função limitar e controlar o acesso por 

via marítima como forma de conter o contágio entre os estrangeiros e os moradores 

locais. Nesse sentido, Pereira (1876, p.165) propõe “Subordinar a este preceito o serviço 

sanitário do porto. Não permitir communicação entre os navios infectados e os que o 

não estão”, pois, para o médico, com as medidas de higiene devidamente implantadas, 

“reformando de accordo com a sciencia o serviço sanitário do porto, e salvará o Brazil 

d’essa condenação a que já pretendem votal-o algumas nações da Europa” (PEREIRA, 

1876, p. 165). 

Nota-se que Pereira (1876) apresentou, em seu texto, como solução para a 

higiene pública, elementos afins à teoria do contágio, sem desconsiderar a importância 

de ações voltadas para o ordenamento da cidade. Nesse sentido, o médico vai defender 

como proposta para alcançar uma cidade limpa e um porto atrativo aos comerciantes, 

que deveriam ser mais incisivas e eficazes, solução que poderia alavancar a economia 

da capital baiana, mas precisava de um comprometimento real com a saúde da 

população de modo geral, não somente com os acordos que beneficiavam o comércio 

exterior.  

 Ao analisar a documentação relativa ao surgimento da febre amarela na capital 

baiana, foi observado que as ações para conter a disseminação da doença na cidade, 

apesar de terem sido ampliadas, não foram suficientes. Procuraram conter a intensidade 

do alastramento das epidemias com a criação de dois mecanismos de controle 

emergenciais, a quarentena e, posteriormente, o hospital de isolamento (CHALHOUB, 

1996). A criação desses espaços pode ser diretamente associada à teoria médica dos 
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“contagionistas” e se revela como uma medida concreta que se aproximava dos 

conceitos da medicina urbana.  

 Como citado anteriormente, as quarentenas foram criadas no século XIV, em 

alguns portos italianos, com a função de isolar em observação durante 40 dias os 

marinheiros cuja cidade de origem apresentasse um quadro de epidemia (BARATA, 

1987). Segundo Foucault (2017), a quarentena foi um modelo político sanitário que, 

apesar de ser anterior à medicina urbana, foi aprimorado no século XVIII para vigiar e 

conter o doente em local apropriado. 

A criação das quarentenas, em Salvador, durante o século XIX, para a 

verificação dos tripulantes, foi evidenciada como mais um entrave para a economia. Os 

comandantes dos navios não concordavam com a pausa, alegavam atraso nas viagens e 

alguns passaram a recusar parada em portos com quarentenas. Segundo Chaves (2001), 

os diplomatas ingleses eram contra essas estruturas porque queriam circular livremente 

no Brasil. 

 Sobre as quarentenas, o Dr. Pacífico Pereira (1876, p. 160) apontou também que 

o seu funcionamento era ineficaz por possuir medidas brandas de observação e 

desconsiderar características voltadas para o controle das epidemias, como o período de 

incubação da doença. Segundo o médico, a observação feita na Bahia, por 6 horas, de 

pessoas possivelmente infectadas de nada adiantava. Desse modo, possivelmente, essa 

tenha sido uma forma de o Estado conseguir atender às reivindicações dos marinheiros 

ingleses, que se negavam a passar pelo período de observação ideal, apontado por 

Pereira (1876), na Gazeta Médica da Bahia. 

 A ineficácia da quarentena, no sentido de não conseguir impedir a entrada dos 

estrangeiros infectados, por não analisar em período hábil os tripulantes infectados pela 

febre amarela, fazia com que algumas pessoas ultrapassassem a polícia do porto, 

transitassem livremente na cidade e, posteriormente, procurasse o Hospital da Santa 

Casa de Misericórdia com os sintomas de doenças (PEREIRA, 1876). 

 Esse fato do paciente contaminado circular na cidade era preocupante para uma 

parcela dos médicos, posto que as causas do contágio eram desconhecidas. Pereira 

(1876) defendia que o ideal seria a existência de um hospital flutuante, que se 

comunicasse de forma direta com a quarentena e com o porto para evitar a circulação do 

indivíduo contaminado e, com isso, prevenir o alastramento da doença, como sugere o 

trecho a seguir: 

 



61 
 

São, portanto, em todo o caso indispensáveis as medidas preventivas contra a 
importação de novos casos, e é pela mesma razão, inteiramente oposta à boa 
hygiene a formação de novos focos de infecção no seio da população, pela 
creação de enfermarias dentro da cidade, pois ahi se accumulam novos 
elementos de irradiação da moléstia. (PEREIRA, 1876, p. 157) 

  

 Foi possível identificar, nesse trecho, que a limitação da circulação do indivíduo 

contaminado era fundamental, bem como a sua localização em relação aos indivíduos 

sãos. Tais princípios nortearam a concepção dos primeiros hospitais de isolamento do 

Brasil no período oitocentista. A solução ideal para conter a febre amarela, segundo os 

ideais higienistas, era “[...] isolar completamente o hospital destinado a receber doentes 

de febre amarela, o qual deverá ser estabelecido, ou sobre a água ou em uma das ilhas 

da nossa Bahia, que mais vantagem ofereça.” (PEREIRA, 1876, p. 165). 

 Apesar da indicação, não foram encontrados registros da existência de um 

hospital flutuante para o atendimento de pessoas contaminadas pela febre amarela em 

Salvador. Ao longo dos três primeiros anos do surto de febre amarela na capital, o 

atendimento dos marítimos se deu no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, situado 

na nucleação urbana mais povoada, que possuía um caráter caritativo, destinado a 

receber os pobres e desvalidos, e no Hospital dos Lázaros, localizado fora do perímetro 

urbano (SOUZA, 2007). 

 Quatro anos após o surgimento da febre amarela em Salvador, foi inaugurado, 

em 1853, de maneira emergencial, o Hospital de Isolamento de Salvador, nomeado 

Mont Serrat, possivelmente, em resposta ao crescimento do número de óbitos, 

decorrente das epidemias. O Hospital estava situado na Península de Itapagipe, 

seguindo os ideais higienistas. Devido a sua localização próxima ao mar, a tripulação 

contaminada dos navios poderia ser direcionada para o Hospital por via marítima sem 

conferir risco à população da cidade28.  

 No caso de Salvador, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat funcionou nos 

primeiros anos com o atendimento direcionado apenas aos estrangeiros, de acordo com 

os relatos remanescentes. Além disso, a presença de enfermeiros-intérpretes para 

facilitar a comunicação com os enfermeiros e o funcionamento de modo sazonal 

também apontam para a relação direta entre a fundação do Hospital e o atendimento 

restrito aos estrangeiros (DAVID, 1993). 

 
28 A fundação desse edifício foi caracterizada por Uzeda (1992) como a primeira ação concreta da 
medicina urbana no período da Primeira República, em Salvador, por priorizar a condicionante da escolha 
do local. 
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 Além da fundação do Hospital voltado para o atendimento específico dos 

estrangeiros, foi evidenciado por Pereira (1876), na Gazeta Médica da Bahia, o esforço 

do Estado em manter o interesse de estrangeiros na imigração para a Bahia. Nesse 

registro, o médico criticou os investimentos feitos pelo governador para gerar a 

imigração, que consistiram na fundação do Hospital de Mont Serrat e no 

estabelecimento de uma quarentena, e propôs a criação de medidas efetivas de higiene 

para a cidade, como reformas urbanas, demolições e redução das aglomerações, 

medidas que, segundo o médico, seriam mais benéficas para toda a sociedade da capital. 

 No mesmo período, a máquina administrativa criou outras estruturas que tiveram 

como justificativa a manutenção da saúde da população, tais como Inspetoria Geral de 

Saúde do Porto, em 1886, a Junta de Higiene, em 1853, e o Instituto Vaccínico, em 

1855 (MACHADO, et al, 1978). No entanto, essas iniciativas não foram suficientes. 

Rapidamente, a ineficiência dos serviços públicos voltou a ser confrontada pelos 

médicos que, em sua maioria, questionavam a efetividade das ações e dos serviços 

urbanos29. 

 Na opinião dos médicos higienistas, a permanência da febre amarela no Brasil, 

mesmo que de modo sazonal, impactava diretamente no processo de modernização do 

país. Apesar das vertentes teóricas distintas, no que se referia às formas de transmissão 

das doenças, tanto as reformas urbanas como a criação da quarentena e a fundação do 

Hospital de Isolamento tiveram como foco principal a restauração das atividades 

portuárias e, com isso, uma forma política adotada pelo estado com a finalidade de 

garantir o desenvolvimento econômico da capital, o que revela, também, a idealização 

de uma cidade civilizada, que deveria ser limpa e higiênica.  

 

3.3 A POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM SALVADOR E SUA REDE DE 

HOSPITAIS 

 Na Bahia, a virada do século XIX para o XX foi marcada por um período de 

crescimento populacional, dado que apesar do declínio econômico devido à ascensão da 

exportação de café na região sul e da redução da exportação de açúcar na Bahia, o porto 

da sua capital, Salvador, ainda se mostrava como um importante entreposto comercial e 

mantinha sua função de cidade portuária. Devido a sua função portuária, em 1907, a 

 
29 Como foi possível notar no texto elaborado por Pereira (1876), no qual o médico buscou fazer uma 
análise da situação da higiene pública desde o declínio da saúde decorrente da febre amarela até a data da 
publicação. 
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circulação monetária no estado perdeu apenas para os estados de São Paulo e Minas 

Gerais, fazendo com que pessoas migrassem tanto da zona rural como para a capital, 

Salvador (PINHEIRO, 2011). 

 Uma das consequências do aumento populacional estava associada à crise 

habitacional e ao crescimento desordenado do espaço urbano, principalmente, na 

freguesia da Sé (SOUZA, 2007). Pinheiro (2011) apontou que, na virada do século XIX 

para o XX, os comerciantes e os escravos recém-libertos optavam por fixar moradia na 

freguesia da Sé, com o anseio de permanecerem próximos da dinâmica econômica da 

capital, onde estavam situados o centro comercial, político e administrativo da cidade. 

 A freguesia da Sé, região do centro da cidade, foi caracterizada por Brito (1928), 

no século XX, como local de promiscuidade, insalubre, que poderia facilmente 

disseminar doenças. Nesse período, Salvador era tida como uma cidade suja, com 

esgotos e lixos domésticos pelas ruas e sem o cumprimento das leis do código de 

posturas (PINHEIRO, 2011). A pobreza30 e os maus hábitos da população31 

representavam uma ameaça à higiene da capital para a elite baiana (SOUZA, 2007). 

 

Porém há outros fatores que colaboram com a insalubridade. O 
problema não está só nas pessoas, que não respeitam as “posturas”, 
mas também na própria cidade, que vive num estado precário de 
salubridade pública, com infraestrutura deficiente, sem higiene nas 
casas e numa situação de miséria, criando um ambiente propício para 
a aparição e a propagação de epidemias. A cidade construída impõe 
limites à higiene. Seu denso espaço construído de maneira confusa, 
com um traçado e uma arquitetura que em nada ajudam à salubridade. 
Não obstante, as novas áreas têm um aspecto sanitário diferente dos 
antigos espaços já degradados. (PINHEIRO, 2011, p. 203) 

 

 Os médicos baianos defendiam uma reforma urbana que priorizasse a livre 

circulação do ar e da água, capaz de gerar uma cidade higiênica. Esse ideal higienista 

foi amplamente difundido na capital baiana, como é possível perceber na Gazeta 

Médica da Bahia, nas falas ao Presidente da Província e nas teses dos médicos da 

Faculdade de Medicina da Bahia. No entanto, Pinheiro (2011) apontou, com base na 

documentação consultada em sua pesquisa, que as reformas urbanas solicitadas pelos 

higienistas não foram efetivadas devido à falta de recursos. Segundo a autora, o período 
 

30 No início do séc. XX, existia uma camada da população que não possuía trabalho, pessoas pobres que, 
em decorrência da crise no mercado de trabalho, gerada pelo crescimento populacional, não possuíam 
condições materiais de sobreviver (SOUZA, 2007, p.51). 
31 Segundo Machado e outros autores (1987), os médicos higienistas buscaram regular o comportamento 
da sociedade e classificaram hábitos como jogar lixo na rua, cuspir no chão, morar na rua, dentre outros, 
como hábitos incivilizados, passíveis de controle e, até mesmo, punição.   
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de recuperação econômica da Bahia data de 1905. Nesse período, foram viabilizadas 

algumas das intervenções urbanas difundidas pelo higienismo, as quais os médicos 

acreditavam que seriam capazes de tornar a capital baiana um local civilizado. 

 

Uma cidade civilizada e moderna tem que ser limpa e higiênica. Os 
engenheiros e os médicos estão à frente das transformações que se 
produzem na área urbana, para mudar as condições de salubridade de 
Salvador, incompatíveis com os ideais de uma sociedade civilizada. 
Mudar o aspecto de higiene da capital é um dos passos para atingir a 
modernidade. (PINHEIRO, 2011, p.204) 

 

 Nessa perspectiva, o porto deveria ser moderno, limpo e atrativo, visto que a 

capital baiana exercia a função de cidade portuária, pois, apesar da relevância do porto 

estar presente nas falas dos higienistas do período oitocentista, foi apenas no século XX 

que sua remodelação ocorreu de forma efetiva (PINHEIRO, 2011). 

 O porto de Salvador foi definido pelos médicos higienistas como a porta de 

entrada das epidemias, em meados do século XIX, em função do surgimento das 

epidemias de febre amarela e de cólera. Esse espaço geográfico permaneceu 

estigmatizado nas primeiras décadas do século XX, após o surgimento de outras 

epidemias, como a peste bubônica, em 1908, a gripe espanhola, em 1918, a varíola, em 

1919, e a febre tifóide, em 1924 (UZEDA,1992). Em Salvador, esse período foi 

marcado pelo surgimento de diversas epidemias, o que culminou em altos índices de 

mortalidade, contudo o porto permaneceu como um local fundamental para a 

manutenção da economia. 

 Segundo Souza (2007), a disseminação das epidemias foi agravada pelas más 

condições das habitações, sobrados escuros, sem ventilação, com problemas de 

drenagem da água pluvial e acúmulo de lixo nas ruas ou nos quintais. Desse modo, de 

acordo com o autor, “[...] a capital da Bahia representava o cenário ideal para a 

propagação de doenças como a peste, a febre amarela, a malária, a disenteria e a 

tuberculose” (SOUZA, 2007, p.56).  

 A infraestrutura urbana permaneceu como um elemento importante nos escritos 

dos médicos durante o século XX, apesar do entendimento das especificidades de cada 

doença e suas causas. A condição de vida da população e a disseminação das epidemias 

eram o reflexo do centro urbano populoso, que se configurou em Salvador na mudança 

do século. O impacto social e econômico das doenças foi, aos poucos, sendo 

compreendido pela elite baiana, que passou a solicitar medidas efetivas no serviço 
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sanitário promovido pelo Estado. As medidas deveriam atingir a sociedade como um 

todo, promovendo uma adequada infraestrutura urbana, com a implantação do sistema 

de abastecimento de água e saneamento, e medidas culturais, como ensino de hábitos 

morais e de higiene (SOUZA, 2007). 

 O Estado, no entanto, permaneceu justificando-se pela falta de recursos para 

implementar uma rede ampla, como a solicitada pela elite baiana e restringiu sua 

atuação a medidas direcionadas ao surgimento de cada uma das epidemias ao longo das 

primeiras décadas do século XX (SOUZA, 2007). Segundo Uzeda (1992), a política de 

saúde implantada pelo governo baiano, após a Proclamação da República (em 1889), era 

desaparelhada, por essa razão, a atuação do Estado foi caracterizada como “Estado 

mínimo”, a qual “[...] privilegiou a cidade para garantir os interesses do setor do alto 

comércio” (UZEDA, 1992, p. 20 e 21). 

 No tocante à rede hospitalar existente, voltada para o atendimento da população 

no início do século XX, nota-se que o número de hospitais existentes na cidade de 

Salvador era incompatível com o seu crescimento populacional. O mais importante era 

o Hospital Santa Isabel, fundado em 1893, que atuava como hospital geral e atendia 

toda a população da capital e da zona rural. O Hospício São João de Deus e o Asylo de 

Mendicidade (local de acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico e moradores de 

rua) eram locais que possuíam uma função caritativa, assim como o Hospital de São 

Cristóvão dos Lazaro, destinado aos infectados pela lepra (VIANNA, 1898). 

 Além dos hospitais de atendimento irrestrito à população, existiam, em Salvador, 

o Hospital Militar e o da Polícia, que prestavam atendimento apenas aos oficiais, e os 

hospitais fundados por associações de estrangeiros, tais como, o Hospital Espanhol e o 

Hospital Português, inaugurados por suas comunidades, tinham um atendimento voltado 

apenas para pessoas de origem ou descendência desses países (VIANNA, 1898).  

 Existiam também, na capital baiana, estruturas provisórias como o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat, fundado no séc. XIX, que funcionou de modo sazonal com 

atendimento voltado para os estrangeiros que aportavam em Salvador. Além desse 

Hospital de caráter provisório, havia também as quarentenas e o dispensário do tifo 

amarílico na Ilha de Itaparica. Tais estruturas foram criadas com base no conceito de 

transmissão e tinham por função conter a propagação das doenças infectocontagiosas e 

atendimento restrito a estrangeiros (VIANNA, 1898). 

 As demais ações de promoção da saúde aplicadas no final do século XIX, 

estavam relacionadas com a eleição do médico Joaquim Manoel Rodrigues ao cargo de 
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governador da Bahia, que ao tomar posse sancionou uma lei estadual que previa a 

organização sanitária do Estado. No entanto, pouco foi feito nesse sentido.  

No mandato seguinte, de Luiz Viana, que ocorreu de 1896 a 1900, foi 

sancionada outra lei, atribuindo grande parte da responsabilidade da assistência à saúde 

ao município, dentre elas o saneamento local e a pavimentação das ruas. De acordo com 

essa lei, sob tutela do Estado estavam as atividades de fiscalização do município 

(SOUZA, 2007). 

 Durante a gestão de Severino Vieira, de 1901 a 1904, foi instituído o 

Regulamento do Serviço Sanitário, que buscou sistematizar e organizar as atribuições 

propostas no governo anterior. O governante criou também a Inspetoria Geral de 

Higiene, o Instituto Bacteriológico, o Instituto Vacinogênico, o Laboratório de Análises 

Químicas e Bromatológicas e o Serviço Geral de Desinfecção (Lei nº 443, Art. 13, p. 

372) (SOUZA, 2007). 

 Em resposta às epidemias que assolavam constantemente a capital, foram 

fundadas, durante a gestão de Severino Vieira, o Isolamento para Variolosos, composto 

por uma enfermaria e um desinfetório, e uma Enfermaria para isolar pessoas com febre 

amarela, com um posto de observação situado em São Lázaro. No Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat, situado na Península de Itapagipe, funcionava apenas o 

desinfetório e o posto de observação marítimo, enquanto não houvesse estrangeiros 

infectados pela febre amarela na capital, as enfermarias permaneciam desativadas 

(SOUZA, 2007). 

 As medidas de assistência à saúde implementadas na gestão de Severino Vieira 

não puderam conter a chegada da peste bubônica a Salvador. O conhecimento da 

existência do mal epidêmico no Rio de Janeiro e em Santos fez com que as autoridades 

baianas a aguardassem desde 1899. Sua chegada a Salvador ocorreu em 1904, ano em 

que o Governo Federal cessou o serviço de desinfecção dos navios, ação que, segundo 

Fonseca (1909), demonstrou a incapacidade da União em proteger o porto da capital 

baiana.  

 Quando a peste bubônica chegou a Salvador, no início do mandato do 

governador José Marcelino de Souza (1904-1908), sua primeira ação em resposta ao 

surto foi a nomeação do médico Gonçalo Moniz para organizar e reabrir o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat, seguida de outras ações como estabelecer o serviço de 

desinfecção das habitações e comércios da cidade (FONSECA, 1909). Além das 

medidas de cunho imediato, o governador promulgou uma lei para a criação de 
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institutos de pesquisa no campo da saúde, os quais só foram inaugurados na gestão 

seguinte (SOUZA, 2007). 

 Com o surgimento da peste bubônica, os médicos passaram a apontar a 

necessidade do serviço de desinfecção por parte dos inspetores de saúde. Desse modo, 

as medidas higienistas que antes estavam voltadas para pequenas intervenções no meio 

físico e para o controle dos hospitais e do cemitério, foram estendidas, nesse período 

para as habitações, locais tidos pelos médicos como propícios para a proliferação dos 

ratos, vetor da peste bubônica, dessa mesma maneira, eram vistos os locais que 

concentravam grande número de pessoas como os teatros, escolas e praças, que 

passaram a receber o serviço de desinfecção (UZEDA, 1992). 

 Não dispondo de novos hospitais, apenas com as pequenas ampliações feitas na 

gestão de Severino Vieira, a desinfecção dos locais tidos como propícios para as 

aglomerações se tornaram um importante serviço de saúde, bem como a verificação de 

óbitos, ação que tinha a função de assegurar o cuidado no enterro de pessoas 

contaminadas por doenças infectocontagiosas, para evitar o contágio de pessoas 

saudáveis (SOUZA, 2007). 

 Durante o mandato de Araújo Pinho, o Hospital Isolamento de Mont Serrat 

passou a receber pessoas infectadas pelas demais doenças infectocontagiosas que 

surgiam na capital baiana, o que, segundo o Diretor Médico do Hospital Meireles Filho, 

acarretou sua degradação física. Como solução, foi promulgada a compra de um terreno 

nas vizinhanças do Hospital de Isolamento para que fosse construído um novo pavilhão 

que serviria de anexo a estrutura existente. Esse novo pavilhão deveria ser construído 

com características semelhantes ao Hospital Pasteur de Paris, modelo referenciado 

como o mais moderno para isolamento na época (ARAUJO PINHO, 1911, p.12). 

 A obra do pavilhão foi embargada e o Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

permaneceu recebendo pacientes acometidos pelas diversas doenças contagiosas 

existentes na capital baiana, tais como a febre amarela, a varíola, a cólera e a 

tuberculose. A estrutura física do edifício era precária e foi reformada ainda na gestão 

de Araújo Pinho, com intervenções pontuais que não sanavam os problemas estruturais 

do edifício, tampouco garantiam a salubridade dos espaços (MEIRELES FILHO, 1912).   

 Para os médicos higienistas, os problemas sanitários encontravam-se tanto no 

hospital como na cidade, que permanecia suja, com alta taxa de mortalidade, devido ao 

surgimento das epidemias, ao traçado urbano, à crise habitacional, ao sistema de 

abastecimento da água e à captação de esgoto. O discurso médico que circulou na 
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cidade em meados do período oitocentista ganhou força, no século XX, e a elite baiana 

passou a solicitar uma cidade moderna e civilizada32. 

 A reforma urbana solicitada pela elite baiana e por alguns dos médicos só foi 

efetivada durante a gestão de José Joaquim Seabra (1912-1916), pelas condições 

favoráveis do ponto de vista político, econômico e por conta do seu conhecimento em 

intervenções urbanas. Para viabilizar as reformas, o então governador teve apoio de 

engenheiros em seu corpo técnico e dos governos Municipal e Federal. A transformação 

ocorrida em Salvador tinha o intuito de modernizar a cidade, justificando-se na 

salubridade, na fluidez e na estética. No entanto, apesar das suas especificidades, 

possuía princípios semelhantes às demais reformas urbanas ocorridas na Europa e no 

Rio de Janeiro (PINHEIRO, 2011, p. 2018).  

 Além da modernização do espaço urbano, no governo de José Joaquim Seabra, 

as normas e leis de atenção à saúde foram revistas, funções como a Diretoria Geral de 

Saúde Pública, Delegacia Sanitária do Interior, Serviço de Vigilância Sanitária foram 

criadas e o serviço de verificação de óbitos foi restaurado. O governador também 

ampliou o quadro de funcionários nos serviços de desinfecção, criou o serviço especial 

para profilaxia da febre amarela e regularizou o quadro de funcionários no Instituto 

Vacinogênico, Antirrábico e Bacteriológico e no Hospital de Isolamento de Mont 

Serrat, na lei de nº 921 de 1912 (PINHEIRO, 2011) 

 O controle das doenças transmissíveis fazia parte do projeto de governo de José 

Joaquim Seabra. Para isso, seria necessário efetivar o quadro de funcionários do 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat e regularizar o seu funcionamento. Apesar de 

reconhecer a necessidade da construção de um novo hospital, em terreno apropriado, 

nada foi feito durante a gestão de J. J. Seabra sob a justificativa de que não havia 

recursos do Estado para construir um novo hospital de isolamento, por isso, foram feitas 

apenas pequenas melhorias, com interveções pontuais na edificação. Tal constatação 

coaduna com a afirmação de Souza (2007) de que no governo de J. J. Seabra o foco 

principal estava nas ações voltadas para as reformas urbanas.  

Em 1918, durante a gestão de Antônio Ferrão Moniz de Aragão (1916-1920), 

chegou a Salvador uma nova epidemia, a da gripe espanhola. Durante o seu mandato, 

Moniz Aragão instituiu a Diretoria Geral da Saúde, instituição responsável por fiscalizar 

e administrar todos os serviços de saúde do Estado, tais como as inspetorias sanitárias, o 

 
32 Como explica Pinheiro (2011, p. 14), “Para atingir essa cidade limpa e higiênica tão desejada, é 
necessário intervir no espaço público, no espaço privado e mudar os hábitos de vida”.  
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desinfetório central, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat e o dos Lázaros, a 

engenharia sanitária, o cemitério da Quinta dos Lázaros, o serviço de saneamento 

(profilaxia da febre amarela), entre outros (SOUZA, 2007).  

 Foi durante a gestão de Moniz Aragão, no primeiro ano do seu mandato, que o 

projeto de construção para Novo Hospital de Isolamento foi iniciado. Em 1918, ano do 

surgimento da gripe espanhola, o Novo Hospital ainda estava em construção, fazendo 

com que os pacientes fossem encaminhados para o antigo Hospital de Isolamento. O 

combate às epidemias se estabeleceu como uma prioridade. Desse modo, a verificação 

constante e o registro do número de doentes figuravam como as principais estratégias do 

Estado. A vigilância sanitária passou a ter mais autonomia e, por essa razão, eram feitas 

visitas constantes às residências, no sentido de identificar a ocorrência de óbitos e 

doenças na cidade. Nesse período, a cidade foi dividida em 17 distritos sanitários para 

possibilitar uma medida de controle mais eficaz (SOUZA, 2007). 

 No processo de verificação dos distritos sanitários, ao identificar um indivíduo 

contaminado, o agente de saúde o encaminhava imediatamente ao isolamento que 

poderia ser em casa ou no hospital. Segundo Souza (2007), o inspetor poderia decidir 

sobre o tipo de isolamento. Em geral, o isolamento proferido era o residencial, com 

exceção para pessoas residentes em habitações coletivas, como cortiços e pensões. Em 

caso de morte, o cadáver e os objetos pessoais eram enviados ao desinfetório central e, 

posteriormente, ao cemitério. 

 O transporte do paciente infectado para o Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

era feito em carro, destinado para esse fim, o que também era uma medida para reduzir 

o contato do doente com pessoas sadias. Após a condução, o carro passava por um 

processo de desinfecção, assim como o ambiente no qual o paciente estava e os seus 

objetos pessoais. No entanto, segundo o relatório elaborado por Moniz de Aragão 

(1920, p.93) durante os períodos de crises epidêmicas, os carros e serviços de 

desinfecção não eram suficientes. 

 Com as crises epidêmicas, havia uma evidente demanda por mais serviços 

públicos de saúde. Essa demanda pôde ser observada devido a criação de enfermarias 

provisórias em resposta ao surgimento de surtos epidêmicos específicos, como, no caso 

do surto de gripe espanhola, com a fundação de uma enfermaria provisória no Hospital 

de Isolamento de Mont Serrat e, no ano seguinte, a fundação de uma enfermaria nas 

proximidades do Hospital, na ladeira do Baluarte e outra em São Lazaro em resposta a 

epidemia de varíola (MONIZ DE ARAGÃO, 1920).  
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 Considerando que as enfermarias, criadas de modo provisório e em caráter 

emergencial, tinham como função ampliar o número de leitos do Hospital de Isolamento 

de Mont Serrat que ainda funcionava normalmente, era evidente a necessidade de 

ampliação do número de leitos, possibilitada pela inauguração do Novo Hospital de 

Isolamento. No entanto, as obras que iniciaram em 1917 só ficaram prontas em 1920, 

pois, apesar da inauguração, o Hospital não pode funcionar por problemas de 

infraestrutura (MONIZ DE ARAGÃO, 1920). 

 Durante o segundo mandato de José Joaquim Seabra (1920-1924), o edifício 

seguiu de portas fechadas e, em função da sua proximidade com o mar e da falta de uso, 

sua estrutura física se deteriorou. Segundo Pinheiro (2011), ao retornar à gestão do 

Estado, o governador buscou dar continuidade aos projetos inacabados, principalmente, 

aqueles voltados para a abertura de vias e ao saneamento básico, as demais ações de 

promoção da saúde ficaram em segundo plano. 

 Além das epidemias que já circulavam na cidade, como a febre amarela, a gripe 

espanhola, a varíola, a cólera e a tuberculose, ressurgiu, em Salvador, a febre tifoide, em 

1924. Neste ano, Góes Calmon (1924-1928) assumiu a gestão do estado da Bahia e, ao 

visitar as instituições públicas, se deparou com o arruinamento dos pavilhões do Novo 

Hospital de Isolamento. Como solução, o então governador do Estado solicitou o início 

das obras para viabilizar o uso do Hospital (BARRETO, 1927). 

 Segundo Uzeda (1992, p.94), foi em 1924, após a criação da Subsecretaria da 

Saúde e, posteriormente, a criação da Secretaria da Saúde, em 1927, durante a gestão de 

Góes Calmon, que o modelo político de promoção da saúde aplicado na Bahia desde o 

início da Primeira República se desfez. O autor defendeu que, nesse período, a gestão 

pública do Estado passou a efetivar ações integradas de saúde como a criação de uma 

infraestrutura de saneamento básico e a reestruturação da rede de assistência hospitalar, 

que contou com a ampliação do número de hospitais e enfermarias. Nesse sentido, a 

abertura do Hospital de Isolamento de Mont Serrat em 1926, durante a gestão de Goés 

Calmon, se revelou como parte do processo de transformação da política de saúde 

aplicada na capital baiana.  
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4. O HOSPITAL DE ISOLAMENTO DE 

MONT SERRAT 
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4.1. A DEFINIÇÃO DO LUGAR  

 Dado o caráter emergencial e o aumento no número de mortes ocorrido em 

decorrência do avanço da febre amarela na Bahia, o então vice-presidente da província, 

Francisco Gonçalves Martins, em 1853, apontou a freguesia da Penha como um local 

adequado para a fundação do Hospital de Isolamento. Situada na Península de Itapagipe, 

a freguesia da Penha poderia ser caracterizada, em meados do século XIX, como uma 

região afastada na nucleação urbana mais povoada e, portanto, um local adequado aos 

ideais higienistas da época (PINHEIRO, 2011). 

A cidade do Salvador era composta, em meados do século XIX, por dez 

freguesias. Elas representavam o espaço material limitado e compunha a divisão 

religiosa e administrativa da cidade, por ser vinculada a uma igreja matriz. A freguesia 

de Nossa Senhora da Penha foi elevada à categoria de freguesia em 1760, e estava 

situada na Península de Itapagipe, à beira-mar e afastada das demais. De modo geral, as 

freguesias situadas na parte baixa da cidade estavam vinculadas às atividades portuárias, 

à exportação e ao comércio. Destacam-se, nesse período, as seguintes freguesias para o 

desenvolvimento de tais funções: a da Nossa Senhora da Conceição da Praia, do 

Santíssimo Sacramento do Pilar, parte da Nossa Senhora da Vitória e a de Nossa 

Senhora da Penha (NASCIMENTO, 2007). 

 Na parte alta da cidade, estava localizada a freguesia de São Salvador da Sé, 

onde foi fundada inicialmente a cidade. Nela estava o centro administrativo, legislativo, 

judiciário e religioso, o que marcava a sua relevância política, e o primeiro hospital da 

cidade, a Santa Casa de Misericórdia (VASCONCELOS, 2016). A freguesia da Sé 

concentrou, até meados do século XIX, o maior número de habitantes da cidade e, com 

isso, de habitações e do comércio, portanto, pode ser compreendida como a nucleação 

urbana mais povoada da cidade de Salvador nos primeiros séculos. No seu entorno 

imediato, estavam as freguesias de Conceição da Praia, de Nossa Senhora da Vitória e 

de Santo Antônio Além do Carmo (NASCIMENTO, 2007). 

 Antes de ser elevada à categoria de freguesia, a região de Itapagipe pertencia à 

freguesia de Santo Antônio Além do Carmo, uma localidade que foi ocupada desde a 

sua fundação. A Península de Itapagipe foi, no período de fundação da cidade de 

Salvador, um dos três locais avaliados para a implantação da capital. No entanto, a 

região foi descartada, por não possuir características topográficas favoráveis já que se 

tratava de um local plano e de fácil acesso por via marítima (SANTANA, 2011). 
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 A ocupação da Penha se deu, inicialmente, na borda marítima. O lado voltado 

para a Baía de Todos os Santos permitia a visualização do centro da cidade. Com isso, 

se tornou um importante local de defesa, uma vez que era propício para a construção de 

fortes. Santana (2011) destaca também que a Península de Itapagipe foi, no primeiro 

momento, um local de repouso para os religiosos. 

 No século XVII, na localidade conhecida como Ribeira dos Galeões, também 

banhada pelo mar, estava situada uma comunidade de pescadores, responsável pelo 

abastecimento de peixe da cidade, pela manutenção e construção de embarcações. Entre 

a Ribeira e a Ponta de Humaitá, estava Monte Serrat, a única elevação da Península de 

Itapagipe, local escolhido para a construção da Igreja do Senhor Bom Jesus do Bonfim, 

em 1745, e, posteriormente, em 1853, para a fundação do Hospital de Isolamento Mont 

Serrat (SANTANA, 2011). 

 

Figura 2 - Trecho referente à Itapagipe do prospecto desenvolvido por Vilhena, em 1808, da cidade de 
Salvador 

 

 

Com base na iconografia elaborada por Vilhena, em 1801, sabe-se que a região 

de Itapagipe era composta pelos seguintes prédios institucionais, Hospício de Nossa 

Senhora de Monte Serrat (Beneditinos), Fortinho de Monte Serrat, Hospício de Nossa 

Senhora da Boa Viagem (Franciscanos), Igreja de Senhor do Bonfim, Roma Ermida dos 

Carmelitas Calçados, Noviciado da Encarnação. 

 Afastada das freguesias centrais, a Penha era considerada uma área rural, sua 

urbanização era limitada, existiam poucas ruas e seu acesso se dava principalmente por 

via marítima. Sua localização ao extremo norte da cidade dificultava o acesso terrestre, 

posto que a região da Calçada, como é conhecida hoje, era alagadiça. Desse modo, para 

chegar até Itapagipe, era necessário que a maré estivesse baixa (SANTANA, 2011). 

 Apesar de estar situada no perímetro da cidade e de pagar as décimas urbanas33, 

as posturas municipais referentes a sua dinâmica se constituíam de maneira contrária, 

 
33 Imposto predial cobrado a partir de 1808 relativos as propriedades privadas, com a exeção dos bens 
pertencentes ao Estado e a Igreja (MATTOSO, 1992). 

Fonte: Portal Salvador antiga (2020) 
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pois algumas atividades restritas apenas para as áreas rurais eram permitidas na 

Freguesia da Penha, a exemplo da criação de gado solto (NASCIMENTO, 2007). 

 A Penha possuía ares pouco urbanos, caracterizava-se como um local de 

veraneio para a elite e de repouso para os padres. As demais pessoas que moravam na 

Penha possuíam profissões modestas, eram pescadores, costureiras, lavadeiras, 

carpinteiros e vendedores. Sem distinção de cor, em geral, pessoas livres e pobres “[...] 

a Penha era refúgio da população branca e pobre da cidade.” (NASCIMENTO, 2007, 

p.159).  

 A baixa densidade demográfica da Penha e seu caráter suburbano fizeram com 

que os investimentos na infraestrutura da localidade demorassem a chegar. As ruas eram 

mal iluminadas, sujas e não possuíam abastecimento de água, as moradias eram, em sua 

maioria, precárias e térreas. Como informa Nascimento (2007, p. 69), a “Penha possuía 

um mínimo de casas altas, o que era natural na freguesia mais pobre da cidade, para 

onde as pessoas se deslocavam a fim de passar as “festas” ou tomar, profilaticamente, 

“banhos salgados””. 

 A proximidade da freguesia da Penha com o mar favoreceu o desenvolvimento 

dos bairros da Ribeira, Monte Serrat e Penha, principalmente, pelos serviços existentes 

na região, como os estaleiros para a construção de navios e o cais da Penha, que teve 

sua obra concluída em 1852 (VASCONCELOS, 2016). Essa localização e a presença de 

um modesto porto, em Monte Serrat, serviram como uma das justificativas para a 

fundação do Hospital de Isolamento em razão da facilidade de deslocamento do doente 

por via marítima (DAVID, 1993). 

 Ao analisar o contexto e a formação socioespacial, torna-se possível afirmar que 

a escolha de Monte Serrat para a implantação do Hospital foi coerente aos princípios 

higienistas da época, uma vez que a localidade possuía muitas das características 

defendidas como ideais, dentro do contexto higienista do século XIX,  

 
Para o curativo dos affectados da epidemia, creou-se de accordo com a 
Commissão de Hygiene um hospital no sitio do Montserrat nos subúrbios da 
Cidade, em qual forão prestados aos enfermos por commodo preço, e mesmo 
gratuitamente, todos os socorros que a sciencia aconselha no decorre de abril 
a setembro, quando de todo cessou a epidemia. (WANDERLEY, 1854, p.11) 

  

 A indicação da Comissão de “Hygiene” para a escolha do local perpassava pela 

crença de que a contaminação das doenças se dava por meio dos miasmas e, por isso, 

seria necessário construir o Hospital em um local distante fisicamente da população 
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saudável, visto o potencial de contaminação do entorno do edifício. Vale lembrar que os 

médicos higienistas da época defendiam os hospitais deveriam ser contruidos em locais 

completamente isolados de vizinhança (MOURA, 1852). 

 A região de Monte Serrat, em meados do século XIX, pode ser caracterizada 

como um local deserto, desabitado, um trecho alto e distante até mesmo das habitações 

existentes em Itapagipe. Além disso, era um local que possuía vasta arborização e forte 

ventilação marítima, decorrente da proximidade com o mar (SANTANA; LINS 2012).  

 Após a abolição da escravatura, a região se tornou mais povoada, quando os 

escravos recém-libertos, que não possuíam condições materiais de viver na região 

central da cidade, migraram para fixar moradia em locais fora do perímetro urbano, nas 

freguesias mais distantes. Segundo Nascimeto (2007) os pretos alforriados passaram a 

desempenhar funções como a pesca, a agricultura e o comércio de alimentos, atividades 

já desenvolvidas pelos moradores da Península de Itapagipe. 

 Como visto anteriormente, em meados do século XIX, a busca por modernidade 

e civilidade estava associada aos padrões de higiene. Por essa razão, as moradias 

coladas umas às outras, localizadas na freguesia da Sé, representavam, para a elite, um 

risco, fazendo com que a classe dominante se deslocasse para a região sul da cidade, em 

casas soltas no terreno. A região mais ao norte da cidade, onde estava situada a 

freguesia da Penha, foi, nesse mesmo período, o local escolhido para a implantação de 

fábricas e vilas operárias (NASCIMENTO, 2007). 

 O processo de industrialização na região norte da cidade levou a uma série de 

obras de infraestrutura urbana, tais como: o calçamento de ruas e avenidas, em 1851, e a 

construção da ferrovia, em 1879. Essas obras, em sua maioria, foram feitas com o 

intuito de facilitar o transporte de produtos e insumos. Nesse período, foi criada também 

a primeira linha de transporte público, o que sublinha a relevância da freguesia no setor 

industrial (VASCONCELOS, 2016). 

 O aumento no número de habitantes registrados na localidade, na segunda 

metade do século XIX, possivelmente esteve relacionado aos investimentos nos 

transportes terrestres e ao interesse por moradia dos pretos recém-libertos na região. 

Anos antes da abolição da escravatura, devido ao tímido crescimento demográfico da 

localidade, foi criada a Freguesia dos Mares (VASCONCELOS, 2016). 

 Outras obras de infraestrutura urbana foram feitas em Itapagipe, como reformas 

em largos e a inauguração de um chafariz, em 1863. Essas obras tinham como 

finalidade embelezar e modernizar a cidade, um exemplo disso é a evidência de que o 
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chafariz, além de possibilitar o abastecimento de água na região, trouxe um caráter 

enobrecido para o largo da igreja do Bonfim. Para Santana (2011), essa obra estava 

associada à relevância religiosa da igreja, local de devoção e festejos ao Senhor do 

Bonfim. 

 O processo de modernização da Península de Itapagipe, vinculada 

principalmente ao transporte e à industrialização, tornou a região um importante 

entreposto comercial do setor industrial. A mudança no perfil do bairro teve como 

consequência a remodelação das casas que, até 1855, eram, em sua maioria, térreas. 

Nesse período, as casas foram reformadas ou reconstruídas com dois pavimentos, e 

feições neoclássicas, os sobrados soltos no terreno dialogam com o debate higienista, e 

representavam uma tentativa de atualização figurativa dos bairros mais nobres da 

cidade, que no caso de Itapagipe, ocorreu apenas nas principais avenidas (SANTANA, 

2011). 

 A baixa densidade demográfica, o perfil modesto dos moradores e, 

principalmente, a distância física entre a freguesia da Sé e a da Penha, foram fatores 

relevantes para a escolha do sítio no qual foi implantado o Hospital de Isolamento de 

Mont Serrat, na metade do século XIX. Apesar da industrialização, do investimento nos 

transportes marítimos e urbanos e do enobrecimento de alguns trechos da freguesia, a 

região se constituiu no final do século XIX, no longo processo de estratificação das 

classes sociais, como uma localidade suburbana, à margem da dinâmica da região 

central da cidade.  

 Nesse sentido, a escolha de Itapagipe para a fundação do Hospital, em meados 

do século XIX, dialogava com o processo de estratificação das classes e sua distribuição 

no território que iria se aprofundar no final do século. Esse processo de formação do 

tecido urbano incorporou ao norte da cidade os escravos recém-libertos, as fábricas e o 

Hospital de Isolamento. Vale ressaltar que, no caso dos hospitais, devido ao discurso 

higienista, o entorno imediato do hospital era tido como um local que conferia risco à 

saúde. Portanto, apesar do seu potencial de geração de mobilidade, as proximidades dos 

hospitais se revelavam com um local desvalorizado, temido pela população.    
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4.2. A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL DE MODO EMERGENCIAL 

 O surto de febre amarela, ocorrido em 1849, teve, inicialmente, o Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia como local de assistência aos acometidos pela doença. 

Posteriormente, com o aumento significativo no número de pacientes e de óbitos, em 

1852, o vice-presidente da província, Francisco Gonçalves Martins, solicitou ao médico 

Tito Adrião Ribeiro que analisasse as condições de implantação do Hospital no lugar 

em que havia um hospício, na região de Monte Serrat. O Hospital tinha como finalidade 

abrigar os pacientes contaminados pela febre amarela e deveria atender aos padrões 

higienistas da época (MARTINS, 1852).   

 Nesse período, o hospício, caracterizado como um local de recolhimento, estava 

vinculado às obras de caridade das igrejas, geralmente, era administrado por religiosos e 

hospedava os indigentes e os doentes mais pobres. Em Salvador, havia alguns hospícios, 

como o da Palma, o de Nossa Senhora da Piedade, o de Jerusalém, o do Pilar e o de 

Monte Serrat. Essas estruturas eram modestas e não estavam associadas aos hospícios 

para atendimento de pessoas com sofrimento psíquico (BRITTO, 2005). 

 O hospício sugerido pelo vice-presidente da província, situado na Península de 

Itapagipe, foi visitado pelo médico Tito Adrião Ribeiro, que emitiu um relatório, 

alegando que o local era inadequado para a fundação do Hospital, devido ao seu estado 

de arruinamento. O médico sugeriu, como alternativa, o aluguel de uma casa situada na 

mesma região, em um local mais alto, que, segundo ele, apresentava melhores 

condições, como aponta o trecho a seguir,  

 

Passei a examinar o Hospicio das Bandas em Montserrat, conforme V. Ex.cia 
me determinou em seo officio de 13 do corrente, e com quanto tenha as suas 
commodidades para admittir 20 camas, como V. Ex.cia exige no seo citado 
officio, com tudo o estado de ruina do Hospicio não permitte que de prompto 
seja occupado. Outro tanto não acontece com a caza no alto de Montserrat 
pertencente aos herdeiros de José Netto da Silva, a qual alem de commodos 
para 40 leitos, está pintada, tem agua potável [...] (APEB – maço nº 5391) 
 

 O estado de conservação do local para a fundação do Hospital era determinante, 

considerando a necessidade de abertura imediata. Desse modo, em 9 de abril de 1853, 

foi inaugurado o Hospital de Isolamento de Mont Serrat, com base na análise elaborada 

pelo médico Tito Adrião Ribeiro. A pedido do vice-presidente Francisco Gonçalves 

Martins, o então presidente João Maurício Wanderley determinou a fundação do 

Hospital, que inicialmente funcionaria de modo provisório,  
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O Presidente da Provincia, julgando, de accordo com o que a respeito 
informara o Doutor Presidente da Junta de Hygiene, ser util e conveniente a 
instituição de um Hospital, onde sejão recolhidos, tratados os individuos 
atacados de febre amarella pertencentes aos navios mercantes Nacionaes e 
Estrangeiros tam resolvido mandar estabelecel-o no sitio de Mont-Serrate, em 
a casa e roça de Antonio Pereira Franco, que mediante os convenientes 
exames se reconhecera apropriado para tal fim, e por sua situação e 
salubridade [...] (APEB – maço nº 967) 

  

 A casa sugerida pelo médico Tito Adrião Ribeiro se tratava de uma propriedade 

que necessitava de pequenos reparos, o que justificou a sua fundação, de modo 

emergencial e provisório (ver figura 03), em uma casa de aluguel. Em seguida, logo 

após a fundação do Hospital, o presidente da província solicitou a compra de tal 

propriedade: “[...] todas as despesas foram feitas por conta do Governo Geral, o qual 

adquirio por compra a propriedade, em que fora fundado o hospital” (BAHIA, 1854, 

p.11). 

 

Figura 3 - Hospital de Isolamento de Salvador, situado na baixa de Mont Serrat 

 

  

 

 O Hospital deveria receber prioritariamente a tripulação que aportava 

contaminada por doenças infectocontagiosas dos navios mercantes, em Salvador. Nesse 

sentido, a escolha de uma edificação de caráter civil para a fundação do Hospital 

sinaliza a urgência para as ações de atenção à saúde. 

 

Sendo o Governo feito a acquisição por compra do prédio e chacara que 
estabeleceu-se o Hospital da febre amarella foi logo sentida a necessidade de 

Fonte: Imagem de 1865, retirada do APEB – maço nº 97. 
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augmentar-se o edificio, pois que uma caza particular não pre-enchia o fim de 
sua instituição, porem a urgente precizão de prestar-se prompto soccorro ás 
victimas, attacadas de tão terrível epidemia, não permittio que d’isso se 
tratasse, havendo somente tempo para pequenos reparos e o aceio 
indispensavel. (APEB – maço nº 5387) 

  

 O Hospital de Isolamento de Mont Serrat, assim como outros hospitais fundados 

no Brasil para o atendimento específico da tripulação dos navios, caracterizado como 

hospital marítimo ou hospital especial, tinha como função conter o avanço da epidemia 

nas cidades e manter o interesse pela imigração através do atendimento direcionado aos 

estrangeiros (PEREIRA, 1876). Segundo David (1993), o funcionamento do Hospital 

ocorreria de modo sazonal, abriria nas quadras epidêmicas para receber os tripulantes e, 

após 30 dias sem pacientes, seria fechado, podendo ser reaberto a qualquer momento, 

com o surgimento de novos casos. 

 No ato de fundação do Hospital, foram promulgadas pelo presidente da 

província orientações no sentido de garantir uma atenção voltada para os imigrantes, 

tais como: a presença de enfermeiros intérpretes, para auxiliar no tratamento dos 

enfermos e, possivelmente, facilitar a comunicação; a constante fiscalização dos navios, 

por meio de inspeção do quadro de saúde dos tripulantes, a fim de identificar os 

enfermos e encaminhá-los ao Hospital de Mont Serrat por via marítima; a permissão aos 

consulados no auxílio do tratamento dado pelo Hospital aos seus conterrâneos, 

respeitando a prescrição local e procedimentos do Hospital; acesso irrestrito aos 

cônsules para visitação dos pacientes de suas nações (APEB – maço nº 5387). 

 Diretrizes relacionadas ao funcionamento do Hospital também foram 

estabelecidas, tais como: a nomeação de um médico responsável pela gestão da 

edificação, que moraria nas suas dependências; a nomeação de um médico diretor, que 

deveria visitar o Hospital, fiscalizar e regular o seu funcionamento, no sentido de 

reportar às autoridades; a disponibilização de medicamentos e atendimentos imediatos; 

a criação de um regulamento interno das obrigações e maneira de trabalho do Hospital 

(APEB, maço nº 5387). 

 A forma como o Hospital de Isolamento iria funcionar, bem como as condições 

físicas das suas dependências, foram evidenciadas como fatores relevantes nos 

documentos provinciais do período da sua fundação. A descrição da propriedade situada 

em local afastado apontou para a existência de terreno amplo com possibilidade de 

expansão e boa organização interna, conforme o trecho a seguir, 
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[...] a dita quinta tinha ótima propriedade feita de paredes de pedra e cal, a 
qual dispunha, no seu interior, de duas grandes salas, nove quartos, sendo 
uma delas soalhada de novo, três quartos, também soalhados, uma grande 
sala de jantar, também soalhada, e os outros quartos “tijolados” e que a sala e 
três quartos se achavam forrados; sendo a propriedade dotada de mais um 
sótão e “mui boa cozinha com grande e novo fogão a vapor”. Referindose ao 
exterior, tinha a casa “sessenta e dois palmos de largura, e cento e trinta de 
comprimento”, rodeada de “belas varandas” e fundo até o mar, onde havia 
excelente desembarque e uma linha de pequenas casas em número de quatro, 
que serviam para senzalas, todas de pedra e cal, e também uma estribaria. Foi 
peremptório ao declarar “que a não posso vender senão pelo preço de = onze 
contos, tendo pedido primeiro “deseseis contos” e que, no ano de 1847, por 
morte do seu primeiro possuidor, teve a avaliação de vinte contos, não 
obstante o seu mau estado, estando a casa, naquele momento, completamente 
reparada de novo, e até pintada. (APEB – maço nº 1585) 
 

  

 A casa situada em Monte Serrat, escolhida para a fundação do Hospital de 

Isolamento, contava com boas condições físicas, tanto internamente quanto 

externamente. No que se refere ao edifício, a dimensão da casa principal e a quantidade 

de cômodos favoreceram a distribuição dos ambientes necessários para o funcionamento 

do Hospital, como é possível observar no trecho a seguir,  

 
A sua disposição é a seguinte: secretaria, fronteira a ella, a rouparia, 
domicilio do escripturario, uma sala para pharmacia, sala de jantar, um 
pequeno quarto para objetos da pharmacia, quarto de serventes, cosinha, 
quarto para banhos. O edificio pe cercado por uma varanda, que serve de 
enfermaria, com 6 leitos; tem uma boa distribuição, segundo os periodos da 
moléstia: sala para doentes a observar, uma outra para o primeiro periodo, 
outra para o segundo periodo e outra para o terceiro e uma outra para 
convalescença. O numero de leitos nessa nestas salas não excedem de 6 a 9. 
O rez do chão deste hospital é cimentado, o tecto é de telha vã. E’ cercado de 
janelas por todos os lados. (SOUZA JUNIOR, 1886, p. 84) 

 

Os médicos higienistas do período oitocentista acreditavam que tanto as 

condições físicas do Hospital como a organização dos espaços e a localização do 

edifício seriam relevantes para garantia da higiene do Hospital e da cidade. No tocante 

aos aspectos relativos à qualidade do ar no Hospital de Isolamento de Mont Serrat, 

Pereira (1887, p. 68) apontou que a orientação do edifício era satisfatória, por garantir a 

ventilação das salas, e caracterizou a presença das árvores no entorno do hospital como 

relevantes para a higiene.  

O Hospital de Mont Serrat foi elogiado no período da sua fundação por estar 

situado em local apropriado, de acordo com as noções higienistas da época. Sua 

implantação no alto de Monte Serrat propiciava boa ventilação, característica capaz de 

auxiliar a reduzir os miasmas, o que, segundo os médicos higienistas, assegurava a 
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saúde da nucleação urbana, pelo seu caráter de espaço isolado, garantindo que a doença 

não chegasse até a cidade (DAVID, 1993). 

A compreensão de que o hospital conferia riscos à cidade e a cidade ao hospital, 

foi observada na tese elaborada pelo médico Thomé Afonso Paraíso de Moura, 

intitulada Algumas considerações acerca dos hospitais, publicada no ano de 1852. Nela, 

o médico apontou, com base nos estudos elaborados pelo médico francês Jaques Tenon, 

os aspectos espaciais que poderiam reduzir o caráter de insalubridade dos hospitais 

existentes na cidade, tais como a necessidade de retirar os hospitais da nucleação 

urbana, e aspectos relativos à higiene dos espaços internos do hospital, tais como a 

forma e altura das enfermarias, disposição dos leitos, materiais de acabamento e outros. 

Ao analisar os documentos que tratam da fundação do Hospital de Isolamento de 

Mont Serrat, é possível observar que apenas a premissa da localização foi atendida de 

modo integral. Os aspectos voltados para a distribuição interna dos espaços e seus 

acabamentos, apesar de já fazer parte do debate médico higienistas no período anterior a 

fundação do Hospital, não foram incorporados à edificação no ato da sua inauguração. 

Vale lembrar que o médico Thomé Moura elencou, em 1852, critérios para garantir a 

boa higiene nos hospitais com base no higienismo francês.  

 Com base na tese de Moura (1852) e na produção da Gazeta Médica da Bahia, 

foi possível observar que já havia um debate na capital baiana que correlacionava o 

espaço hospitalar aos critérios de higiene, na perspectiva de auxiliar na cura e na 

redução da contaminação. O fato de o Hospital de Isolamento de Mont Serrat ter sido 

fundado em uma edificação de caráter civil, de modo emergencial, sem incorporar todos 

os aspectos desse debate higienista, foi justificada nos documentos provinciais, 

documentos elaborados para fins da administração pública, pela falta de recursos e de 

tempo hábil para construir um hospital dentro dos padrões mais modernos de higiene 

(BRITTO, 2005). No entanto, não foram encontrados documentos que comprovassem a 

falta de recurso do Estado. 

Nota-se que a discussão voltada para o controle da epidemia de febre amarela na 

cidade de Salvador, após a fundação do Hospital de Mont Serrat, estava direcionada 

para os hospitais e seu potencial de contaminação da cidade, que culminaram na 

emissão de um parecer contra a existência de duas enfermarias situadas dentro da 

cidade, na casa dos médicos Dr. Paterson e Wucherer, pelo Conselho de Salubridade. 

Tal fato provocou o fechamento das enfermarias, com a justificativa que, 
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[...] por sua posição não he appropriada para presentemente estabelecer-se 
semelhantes casas, que pode trazer algum damno á salubridade 
principalmente das circumvizinhanças porquanto situado no meio da cidade 
no beco da ladeira dos Barris, e constando de uma pequena salla no 
pavimento inferior de sua habitação, já se vê que não offerece as condições 
hygienicas em taes casas recommendadas, e assim o Conselho julga, que bom 
seria que o mencionado Dr. Paterson não continuasse a tratar de doentes de 
febre na referida casa: quanto porem ao Dr. Wucherer o Conselho entende 
que, com quanto o seu local tambem não seja dos mais proprios para 
semelhante fim, pois que esta assentada na baixa de uma roça ao Garcia, 
todavia se acha situada fora da Cidade, e por isso se poderá tolerar sem 
inconveniente, com tanto que não sejão recebidos doentes em maior numero 
do que a que contem presentemente.” (APEB – maço nº 5315) 

 

 O documento elaborado pelo Conselho de Salubridade esclarece o fato de que as 

enfermarias eram de pequeno porte e recebiam entre 5 e 6 pessoas, e passou, após o 

surto epidêmico de 1849, a receber mais pacientes, o que as caracterizaria como casas 

de saúde e, por conseguinte, teriam capacidade de gerar mais impacto nas condições de 

saúde da sua vizinhança (APEB, maço nº 5315).  

Vale destacar que, nesse mesmo período, Moura (1852) defendeu, em sua tese, 

que o tamanho do hospital estava diretamente associado ao seu potencial de 

contaminação, portanto, os hospitais de grande porte e os especiais deveriam ser 

construídos fora do perímetro urbano. Dentro da cidade seriam mantidos os hospitais de 

menor porte como pequenos prontos socorros e enfermarias – fato que apontava para 

uma certa correlação entre as ações do Estado para manutenção da saúde e o debate 

médico científico produzido na capital baiana. 

 O Hospital de Isolamento de Salvador, caracterizado como hospital especial, que 

tinha como finalidade o tratamento dos acometidos pela febre amarela, em especial, as 

tripulações de navios internacionais e nacionais, estava fisicamente distante da cidade. 

O procedimento adotado com “[...]os individuos logo que attacados da febre, recolhidos 

a este Hospital, que pela sua localidade e distância do centro da cidade, preenche o fim, 

para que foi criado [...]” (APEB – maço nº 5387). Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

Hospital cumpria o papel “higienizador” proposto pelos médicos que defendiam o 

higienismo como solução para as crises sanitárias. 

 Após a fundação do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, foi adotada a 

medida “[...] de não se admitirem mais doentes desse mal em Hospitais estabelecidos 

dentro da Cidade, sim naquelle outrem em outro qualquer fóra do centro da população 

com as condições hygienicas.” (LIMA, 1853, s/p), uma medida que tinha como 

princípio os ideais higienistas. Para evitar o fluxo de pessoas infectadas, foi criado um 
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sistema de vigilância nos navios, com visitas frequentes feitas por delegados de saúde, 

com análise constante da tripulação. Ao identificar a presença dos sintomas da febre 

amarela, o indivíduo contaminado era encaminhado diretamente do porto ao Hospital 

por via marítima (DAVID, 1993). 

 Em caso de dúvida, o possível doente poderia permanecer em quarentena a 

bordo do navio até que a inspetoria de saúde o liberasse para circular na cidade e os 

delegados de saúde deveriam comunicar a situação a Comissão de Higiene Pública. Os 

registros do número de pacientes infectados eram constantes. Em geral, essa Comissão 

recebia dos delegados de saúde relatórios semanais, com observações quanto ao número 

de doentes, seu estado físico, bem como o número de óbitos (APEB – maço nº 967).  

 Associado ao controle e fiscalização dos portos, todo o debate voltado para a 

estrutura física dos hospitais e para a sua localização apontava que a fundação do 

Hospital de Isolamento de Salvador, apesar de revelar especificidades dentro do debate 

higienista, reproduziu elementos próprios da medicina urbana. Ao tratar das 

transformações da arquitetura hospitalar, Miquelin (1992, p.27) assinala que, para os 

médicos higienistas da época, a principal função do hospital era a proteção de quem 

estava fora do edifício. Essa ideia tem como fundamentação teórica a obra foucaultiana, 

na qual o autor defendeu que, devido à falta de conhecimento sobre as causas das 

doenças, os médicos higienistas indicavam soluções estruturais para as cidades, tais 

como a localização dos hospitais e as reformas urbanas, medidas conceituadas como 

medicina urbana.  

Ancorado nos conceitos foucaultianos, Uzeda (1992) concluiu que o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat,  

 

[...] foi criado unicamente com o intuito de excluir ou separar os doentes dos 
sãos. Foi um hospital criado para retirar os enfermos de determinadas 
epidemias da cidade. Este hospital de isolamento era um componente 
fundamental dentro da política da medicina urbana, pois para ele deveria 
afluir toda a espécie de agente contagioso e, assim, livrar a cidade do perigo. 
(UZEDA, 1992, p. 30) 

  

 A escolha do local para a implantação do Hospital de Isolamento de Salvador, 

caracterizada como adequada nos relatórios do Conselho de Salubridade, nas atas das 

Sessões Coloniais dos Presidentes da Província e nas Teses dos Médicos, revelou a 

função de proteção da população saudável e produtiva, evidenciada por Michelin (1992) 
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e por Foucault (2017), por meio da retirada dos indivíduos contaminados do convívio 

social34.  

 Conforme o exposto, é possível observar que o Hospital de Isolamento de 

Salvador, fundado em Monte Serrat, distante da nucleação urbana e próximo ao mar, 

evidenciava, no período da sua fundação, um debate inerente às definições urbanas e, 

por consequência, revela elementos que dialogavam com o conceito da medicina 

urbana, uma forma de atuação política voltada para a saúde que foi difundida na França 

durante o século XVIII, e foi incorporada dentre outras vertentes à formação dos 

médicos higienistas formados no Brasil. Somado a isso, o atendimento voltado para os 

estrangeiros revelava uma medida do Estado que privilegiava a imigração, como uma 

política própria da sua época, que buscava “desenvolvimento econômico” e a 

“modernização” da cidade.    

 

4.3. AS ADAPTAÇÕES E REFORMAS DA INSTITUIÇÃO 

 Para além das características próprias da fundação e de todo debate voltado para 

a localização do Hospital, faz-se necessário analisar como se deu o funcionamento do 

Hospital e quais as transformações sofridas por ele, após a sua fundação35.  

 Antes mesmo da fundação do Hospital de Mont Serrat, entre os anos de 1849 e 

1853, Salvador passou por alguns períodos de pico da epidemia de febre amarela. Os 

infectados foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia, contudo, não havia uma 

sistematização dos atendimentos para os acometidos pela febre amarela, tampouco um 

controle dos pacientes. Desse modo, Wanderley (1853) apontava que a falta de 

informações sobre as questões relativas à epidemia de febre amarela representava um 

entrave para a criação de medidas mais efetivas, como é evidenciado no trecho a seguir: 

 
A Commissão de Hygiene Publica a quem consultei sobre o estado sanitario 
da Provincia, poucas informações me pôde ministrar, diz apenas, quanto á 
febre amarella que este terrível flagello não nos tem de todo abandonado; 
creio porem que em nenhuma outra Provincia, graças á amenidade do nosso 
clima, tem ella produzido menores estragos desde que em 1849 fomos as suas 
primeiras victimas. Falta-nos absolutamente uma estatistica medica, que nos 
habilite a julgar do augmento ou diminuição desta epidemia em alguns mezes 
do anno: pela do hospital da caridade, comprehendendo o anno 
administrativo de 13 de Julho de 1851 á 10 de Julho de 1852, vê-se que nesse 

 
34 Segundo Foucault (2017), essa é uma estratégia biopolítica de manutenção da vida, nesse caso, a vida 
dos habitantes da cidade.   
35 É importante relembrar que, no primeiro momento, o Hospital de Mont Serrat tinha como função 
específica acomodar a tripulação dos navios mercantes contaminada pela febre amarela. 
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espaço entraram no dito hospital 121 doentes atacados de febre amarella, dos 
quaes fallecerão (WANDERLEY, 1853, p. 07). 

 

 Após a fundação do Hospital, no ano de 1853, os relatórios estatísticos se tornam 

uma realidade da sua dinâmica. Nesses relatórios, constavam a quantidade de pacientes 

que entravam no hospital, o número de óbitos e de pacientes curados e a nacionalidade 

(WANDERLEY, 1853). 

 A constante análise da quantidade de pacientes pode ser associada também ao 

fato de que o Hospital de Mont Serrat teria sido fundado para atender os infectados pela 

febre amarela de modo provisório. Não havendo casos de pacientes, contava-se trinta 

dias da saída do último paciente, e o Hospital fecharia temporariamente até o 

ressurgimento de novos casos (DAVID, 1993). 

   

Figura 4 - Controle dos doentes atendidos no Hospital de Mont Serrat 

 

 

 

 Após três meses de funcionamento, ainda no ano de 1853, o Hospital de Mont 

Serrat foi fechado por falta de doentes. Sua estatística médica apontava que foram 

atendidos no Hospital 74 estrangeiros, desses 40 faleceram e 34 saíram com vida. Nesse 

Fonte: WANDERLEY (1853) 
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relatório, não existe registro relativo ao número de brasileiros internados, e até mesmo 

se houve atendimento aos brasileiros (WANDERLEY, 1854). 

 

No correr do mez de Fevereiro do anno findo, reapparecerão alguns casos de 
febre amarella, e em consequencia de irem em augmento abriu-se o hospital 
de Montserrat no 1.º de Março. A epidemia cresceu de intensidade atacando 
principalmente os homens do mar recém-chegados (WANDERLEY, 1855, 
p.06) 

  

 O atendimento do Hospital de Isolamento de Mont Serrat seguiu de modo 

sazonal do ano da sua fundação até o final do século XIX, quando passou a receber 

pessoas infectadas por outras enfermidades. O funcionamento irregular do Hospital foi 

registrado em diversos documentos da província no século XIX. Santos (1871) apontava 

que o funcionamento do Hospital em períodos sazonais teve como consequência a sua 

falta de manutenção e asseio, decorrentes da falta de médicos e dos demais funcionários 

para manter o estado de conservação do edifício. 

 Ao analisar os relatórios elaborados pelo diretor do Hospital, o médico Tito 

Adrião Ribeiro, o que se observa é que o fechamento temporário do Hospital aparece 

como um aliado para viabilizar as melhorias sem afetar o funcionamento do Hospital 

em períodos de quadra epidêmica. As solicitações de reformas eram feitas com base nas 

estatísticas médicas. Desse modo, o diretor do Hospital estimava o período do 

fechamento temporário e solicitava, com antecedência, os investimentos para fazer 

reparos e melhorias no edifício. 

 Um entrave para a efetivação das soluções previstas pelo diretor no sentido de 

investir na estrutura física do Hospital foi justificado por parte do Estado pela falta de 

verba, não só para as obras, mas também para o pagamento de fornecedores (APEB – 

maço nº 967). Nesse sentido, é possível verificar que, 

 

Não se tendo realisado o concerto do desabamento de um muro adjuncto á 
parede lateral do edificio d’este Hospital, o qual foi orçado, e por V. Ex.ª 
ordenado á Thesouraria a sua factura, e correndo eminente risco que assim 
continue, achando-se os alicerces d’esse lado descubertos pelo 
desmoronamento continuado de terras, he de meo dever sollicitar de V. Ex.ª a 
urgencia d’este reparo, aproveitando-se demais a quadra da isempção da 
epidemia: por esta mesma rasão torna-se preciso faser-se o augmento, o qual 
já se acha orçado, no aposento do Medico interno, que ficara adiado por estar 
o Hospital com doentes”. (APEB – maço nº 5387). 
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 A falta de investimentos em melhorias do Hospital e o crescimento no número 

de doentes fizeram com que o diretor do Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

emitisse um ofício, caracterizando a situação e solicitando a abertura de novos leitos no 

Hospital. Como ilustra o seguinte excerto: 

 
Tendo se elevado hontem o numero de doentes d’este Hospital á 24, 
como V. Ex.ª se dignara verificar do Mappa de hoje, e havendo 
somente seis leitos desocupados, dos 30 que existem, por não se ter 
realisado o pedido feito em 29 de Setembro do anno passado, em 
virtude do augmento feito na varanda do edificio ; vou representar á 
V. Ex.ª, e pedir com toda urgência providencias á respeito, sendo de 
esperar que o numero dos leitos se preenchão hoje por existirem 
doentes á bordo, e outros que vão sendo accomettidos pela intensidade 
com que está grassando a epidemia (APEB – maço nº 5387). 

  

 Como solução imediata para atender aos estrangeiros confinados nos navios, foi 

alugada uma casa nas proximidades do Hospital de Isolamento de Mont Serrat,  

 
[...] por essa falta de comprimento de tracto, e pela necessidade em que 
estamos, não sendo possivel admittir-se esperas, contractei na baixa de Mont-
Serrat a propriedade do Major Francisco Baldoino Ferre.ª pela quantia de 
600$ por um anno, e com as mesmas condições em que aquelle o fora, 
ficando de me entregar a chave hoje, e está para esse fim mudando a sua 
familia, que a occcupava. Esta propriedade he nova, não precisa de reparo, 
sujeitando-se o proprietario a fase-las, quando necessite, e apesar de não ter 
tantos commodos, como aquella outra, com tudo preenche o fim á que se 
destina (APEB – maço nº 5387). 

  

 O Hospital de Isolamento passaria, então, a contar com uma casa ampla do 

período da sua fundação em Monte Serrat, com capacidade para acolher 30 pessoas 

doentes, e casas alugadas, com capacidade para acolher até 40 pessoas doentes (ver 

figura 05). A primeira casa, situada na baixa de Monte Serrat, tinha por função fazer os 

primeiros atendimentos. Nessa casa estavam os pacientes mais debilitados, com estágios 

mais avançados da doença, que precisavam de uma maior atenção. Após evolução do 

quadro, o paciente era transferido para as casas do alto, seu leito desinfectado e 

disponibilizado para novos pacientes (PEDREIRA, 1887). 

 A casa da baixa de Monte Serrat tinha a sua localização como fator determinante 

para a locomoção dos pacientes que, em sua maioria, estavam debilitados e 

encontravam dificuldade de locomoção. Por essa razão, as casas do alto passaram a 

receber os pacientes que apresentavam melhores condições de saúde (PEDREIRA, 1887).  
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Figura 5 – Enfermarias situadas no alto de Monte Serrat 

 

  

 

  Três meses após o aluguel do edifício na baixa de Monte Serrat, em um ofício, o 

diretor do Hospital solicitou a redução do quadro de funcionários e retomou as 

solicitações para a ampliação do Hospital. Tal fato pode ser observado no seguinte 

fragmento: 

 

Aproveito a occasião para solicitar de V. Ex.cia a providencia do augmento 
d’este edificio, tanto para maior commodo dos doentes, e empregados como 
para haver salas de sobreexcellente para mudança dos doentes d’umas para 
outras, e poder desinfectar-se as enfermarias, providencia esta que foi 
approvada na reunião do dia 11 de Maio corrente, que dão lugar á tomar-se 
d’aluguel por um anno a casa na baixa de Mont-Serrat, sendo já desd’anno 
passado sentida por V. Ex. cia , quando se dignou mandar fechar parte das 
varandas do edificio, o que de muito nos valêo na calamitosa quadra por que 
agora passamos. Releve-me V. Ex.cia que informe, que, não há ainda a 
planta, nem orçamento para o aumento projectado (APEB – maço nº 5387). 

  

 Essa medida possibilitou o aumento no número de leitos na casa do alto de 

Monte Serrat. Ademais, o vice-presidente da província, Álvaro Tibério de Mocorvo e 

Lima, emitiu um parecer favorável à construção de novas enfermarias e reformas na 

casa existente.  

 
O Engenheiro de que se trata, encarregado por V. Ex.ª de levantar a planta e 
fazer orçamento dos melhoramentos indispensaveis para o Hospital de Mont 
Serrat, teve comigo diversas conferencias e afinal chegamos ao acordo de 
diminuir parte do edificio projectado, por quanto sendo de absoluta 
necessidade, que fossem 4 os salões para asenfermarias, ´fim de haver 
sempre um ou dois desoccupados para poder-se desinfectar os que 
estivessem, ficou reduzido por economia á 2 com capacidade de receber cada 
um vinte quatro leitos ou ambos 48, numero sem duvida diminuto, atento a 
affluencia de doentes recebidos neste anno que só no mez de Maio chegou ao 
de 152, tendo 62 leitos occupados, o que deu lugar por falta de commodos á 

Fonte: Imagem de 1885, retirada do APEB – maço nº 5387. 
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tomar-se uma outra caza de aluguel distante da do Hospital: ficando assim 
cortada a planta á principio projectada pela subtracção dos dois salões, 
fasendo-se os reparos indispensáveis no actual edificio, que só tem 
capacidade para 30 doentes, poder-se-hão em parte pre-encher as condições 
Hygienicas e muito recomendadas pelos praticos dos hospitais d’esta 
natureza (APEB – maço nº 5387). 

 

 A solução projetual de quatro novas enfermarias, sendo duas delas reservadas 

para a desinfecção, apontava para o procedimento médico sanitário da época, que estava 

associado ao isolamento e a desinfecção de objetos para evitar o contágio. No entanto, 

apenas duas enfermarias foram construídas e a ideia de desinfecção das enfermarias no 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat perde a proporção desejada e passa a ser pontual 

como parte do procedimento de funcionamento do Hospital (BRITTO, 2005).  

 Apesar de o Hospital ter passado por uma série de reparos e reformas ao longo 

dos anos, nota-se, com base na documentação encontrada, que as reformas não 

contemplavam de modo integral as necessidades elencadas pelos médicos higienistas.  

No ano de 1859, o diretor Tito Adrião Ribeiro convidou um engenheiro para 

vistoriar as condições estruturais do Hospital e enviou um parecer ao Presidente da 

Província, sinalizando as condições de instabilidade do edifício, tais como rachaduras e 

a presença de formigas na fundação das enfermarias (APEB – maço nº 5387).  

 Outro ponto relativo às transformações do Hospital nos primeiros anos do seu 

funcionamento estava associado à prática dos enterramentos que, durante o século XIX, 

também se tornou alvo dos médicos higienistas. Nesse sentido, o local para acomodar o 

cadáver, assim como o espaço destinado ao enterramento desses corpos se tornaram 

alvo da análise dos higienistas, porque os médicos higienistas compreendiam que havia 

um risco eminente de contaminação causado pelos cadáveres (UZEDA, 1992). 

 No caso do Hospital de Mont Serrat, alguns cadáveres foram enterrados no 

terreno do Hospital, em um local afastado das enfermarias, no primeiro momento. Com 

a ampliação do terreno, favorecido pelo aluguel de novas propriedades para a criação de 

novas enfermarias, foi fundado também um cemitério, nomeado Cemitério dos 

Amarílicos36, o qual tinha por finalidade evitar a circulação de cadáveres infectados pela 

febre amarela na cidade (APEB – maço nº 5387). Nesse período, os enterros eram feitos 

por homens recém-libertos, e o trabalho de carregar os cadáveres contaminados pela 

febre amarela os fazia temer a doença, já que muitos deles acreditavam se contaminar 

no exercício dessa atividade (DAVID, 1993). 

 
 



90 
 

 Somente em 1871, devido, possivelmente, ao amplo debate proferido pelos 

médicos higienistas, os enterros passaram a ser feitos no cemitério de Bom Jesus da 

Massaranduba, também situado na Península de Itapagipe, mas fora do perímetro do 

Hospital. Com isso, surgiu a necessidade de construir um local próximo às enfermarias 

para colocar os cadáveres que seriam encaminhados do Hospital para o cemitério 

diariamente (REIS, 1991). 

 Segundo Souza (2007), após o surgimento de novas doenças na cidade, tais 

como a varíola, a tuberculose, a peste bubônica e a cólera, houve uma retomada na 

discussão relativa à necessidade de ampliação do atendimento no Hospital de 

Isolamento de Salvador. Os pacientes infectados, principalmente, pela febre tifóide e 

pela varíola, passaram a ser atendidos no Hospital de Isolamento e eram, em geral, 

pessoas pobres, que não possuíam condições de receber tratamento em casa. 

 A necessidade de ampliação no atendimento dos enfermos contaminados por 

outras moléstias fez com que o então diretor do Hospital, o médico Luiz Ancelmo da 

Fonseca, elaborasse um relatório, declarando que a estrutura física do Hospital era 

incompatível com as regras da higiene, devido a aspectos que iriam desde a falta de 

pintura, a presença de rachaduras nas paredes, buracos nos ladrilhos ocasionados pela 

presença das formigas, bem como problemas no abastecimento de água e no sistema de 

esgoto (APEB – maço nº 5387). 

 O ofício elaborado pelo diretor do Hospital, solicitando reformas no edifício, 

data de 1880, no entanto, até 1886, nenhuma melhoria foi feita por parte do Estado. 

Essa constatação tem como fundamentação a tese de Souza Junior (1886, p.84), 

segundo a qual o médico apontou que, apesar da boa localização e distribuição interna, 

o Hospital de Isolamento de Mont Serrat estava longe de satisfazer as exigências da 

higiene, posto que a edificação se encontrava deteriorada, não comportava a quantidade 

de pacientes e não possuía abastecimento de água.  

 Questionado pelo Presidente da Província sobre as inadequadas condições de 

funcionamento do Hospital, relatadas pelo Cônsul britânico Jeo Alef Ravens, Luiz 

Ancelmo declarou, em resposta ao presidente da província, que o Hospital se tratava de 

uma casa de campo em ruínas, construída sem projeto, com anexos em condições 

deploráveis (APEB – maço nº 5387). 

 Ao analisar o processo de adequação e transformação do Hospital de Isolamento 

nos primeiros anos da sua fundação, ainda no século XIX, nota-se que os investimentos 

empreendidos pelo Estado não acompanhavam as demandas dos médicos que dirigiram 
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o Hospital. De modo geral, a máquina administrativa justificava o baixo investimento 

na falta de recursos do Estado para reformar de modo integral o Hospital.  

 É importante destacar que o aluguel de outras casas, no sentido de criar 

enfermarias, apontava para uma tentativa de organização dos pacientes por alas dentro 

do Hospital, apesar dos relatos demonstrarem que a estrutura física das enfermarias não 

era condizente com a arquitetura higienista defendida pelos médicos da época. Outro 

aspecto relevante no tocante à organização dos espaços no Hospital foi a retirada do 

cemitério do perímetro do Hospital, uma medida defendida pelos médicos higienistas.   

 Apesar de o Hospital de Isolamento do Mont Serrat ter sido referenciado como 

um importante instrumento para a promoção da saúde e combate das epidemias no 

século XIX, em Salvador, ao correlacionar os aspectos que justificaram a sua 

localização, bem como a sua localização no alto de Monte Serrat, as descrições 

arquitetônicas e o seu funcionamento na segunda metade do período oitocentista, é 

possível observar que o Hospital atendia aos pré-requisitos do higienismo, no tocante à 

localização. No entanto, apesar do amplo debate dos médicos reivindicando ações 

efetivas de manutenção na estrutura física do equipamento, não há registro de reformas 

consistentes por parte do Estado no sentido de melhorar as condições de higiene do 

Hospital. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que, no período oitocentista, o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat se revela muito mais como um instrumento do Estado de 

redução dos conflitos sociais voltados para o espaço urbano e para o acolhimento de 

estrangeiros do que como uma ferramenta capaz de auxiliar na cura dos pacientes, como 

defendiam os médicos baianos abordados anteriormente. Já que esses médicos 

defendiam que a higiene nos espaços internos dos hospitais era um fator determinante 

no processo de cura do paciente. 

 

4.4. AS DISCUSSÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE 

ISOLAMENTO 

 No sentido de melhorar o serviço de saúde pública do Estado, o então 

governador, Araújo Pinho, optou por extinguir as enfermarias situadas em São Lázaro e 

reunir o serviço de atendimento às doenças infectocontagiosas em Monte Serrat com a 

criação de duas novas enfermarias. De acordo com os registros encontrados, o referido 

gestor determinou que “[...] serão construídos os novos pavilhões de isolamento, 
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segundo o typo do Hospital Pasteur, de Paris, adoptado pelos especialistas como o 

melhor e mais aperfeiçoado modelo para enfermarias de isolamento.” (ARAÚJO 

PINHO, 1911, p.12). 

 Em Salvador, para a construção das novas enfermarias, seguindo o modelo do 

Hospital Pasteur, foi comprado um terreno amplo, em local alto, situado próximo às 

edificações existentes, na parte posterior do Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

existente. Para Meireles Filho (1912), então diretor do Hospital, era fundamental a 

criação de um Novo Hospital de Isolamento, totalmente projetado, e não uma estrutura 

anexa a ele, como proposto pelo governador. Além disso, o médico discordava do 

modelo proposto e defendia que o Hospital deveria ser construído em um local mais 

próximo do centro.  

 Na perspectiva do diretor interino do Hospital, o modelo proposto, com 

pavilhões e outras características do Hospital Pasteur, desconsiderava as condições 

ambientais de Salvador. Para o médico, a tipologia em monobloco (como caracterizada 

pelos médicos higienistas) não permitia uma boa iluminação, ventilação e, 

principalmente, não considerava as características do clima tropical. Segundo ele, uma 

edificação fechada era propícia para a Europa e desagradável para as condições 

climáticas da capital baiana. Além disso, a construção em vão único exigiria 

subdivisões internas, o que implicaria em um maior custo da obra. A subdivisão dos 

cômodos e a separação dos pacientes por vidro, segundo ele, dificultavam a ventilação, 

a socialização e o trabalho dos enfermeiros no interior do edifício (MEIRELES FILHO, 

1912, p. 5). 

 Para Meireles Filho (1912), a distância entre o centro e o hospital era prejudicial 

à saúde dos pacientes, visto que o transporte terrestre, em carros de tração animal, em 

ruas mal pavimentadas, gerava grande trepidação, o que poderia agravar ainda mais as 

enfermidades e o sofrimento dos enfermos. Ainda em 1911, Araújo Pinho (1911) 

reconheceu os entraves relativos à localização do novo hospital, e propôs, como solução 

para viabilizar o transporte dos pacientes, a criação de linhas férreas e o uso de um carro 

elétrico ambulância gratuito. Para a implementação de tal projeto, o governador 

contratou os engenheiros Guilherme Guinle e Arthur Wangler e caracterizou o projeto 

como um importante serviço da sua administração.  

 No seu parecer, contrário ao investimento feito pelo governador, o médico 

caracterizou o terreno da chácara escolhida como insalubre e recomendou, como 

solução, caso a escolha do local para a construção fosse mantida, a necessidade de 
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limpar o terreno, drenar o solo, criar cisternas e poços, visto que não havia 

abastecimento de água e rede de esgoto (MEIRELES FILHO, 1912, p.4-5). Apesar de o 

diretor do Hospital se mostrar contrário à construção das enfermarias, Araújo Pinho 

(1911) deu seguimento ao projeto e chegou a começar a construir um dos pavilhões (ver 

figura 06). 

 

Figura 6 - Pavilhão Pasteur Grancher 

 

 

 Em 1912, a obra foi embargada em decorrência de irregularidades relativas à 

higiene, como a falta de abastecimento de água, captação de esgoto e problemas no 

solo, um embargo decorrente do relatório elaborado pelo então diretor do Hospital 

Meireles Filho (1912). Paralelo às discussões para a construção das novas enfermarias, 

Araújo Pinho (1911) empreendeu também a reforma das enfermarias já existentes no 

Hospital de Mont Serrat. Conforme aponta o trecho a seguir: 

 

A antiga enfermaria de febre amarela, situada na parte elevada dos terrenos 
pertencentes ao actual hospital de Mont Serrat e que serviu de isolamento aos 
doentes de peste está inteiramente reconstruído, tendo sido realizadas grandes 
obras, que melhoram consideravelmente. (ARAUJO PINHO, 1911, p.13) 

 

 As obras foram iniciadas em 1910 e entregues em dezembro de 1911. Após a 

reforma, os pavilhões situados na parte alta do terreno passaram a ocupar a 

administração, a enfermaria de febre amarela e da peste (ver figura 07) e a casa maior, 

situada na parte mais baixa de Monte Serrat, permaneceu com as demais enfermarias e 

com o posto de observação.  

 

Fonte: Imagem de 1912, retirada do APEB – maço nº 97. 
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Figura 7 - Pavilhão construído para ser o Hospital de Isolamento 

 

 

  

O terreno comprado por Araújo Pinho (1911, p.12) para a construção das duas 

novas enfermarias era vizinho às já existentes no alto de Monte Serrat. Nessa 

perspectiva, as melhorias feitas no edifício e o projeto das novas enfermarias apontam 

para um planejamento por parte do governador e do diretor do Serviço Sanitário de 

ampliar a capacidade de atendimento no Hospital de Mont Serrat sem a necessidade da 

construção de um novo edifício. 

 Após o embargo da construção do pavilhão similar ao Hospital Pasteur e no fim 

do mandato de Araújo Pinho, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat seguiu 

recebendo as pessoas acometidas por diversas doenças infectocontagiosas e o pavilhão 

abandonado foi doado pelo governador J. J. Seabra ao Instituto de Proteção e 

Assistência à Criança (SEABRA, 1916, p.35). 

  Durante o mandato de J. J. Seabra, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat 

passou por pequenas reformas, apesar de o governador reconhecer as precárias 

condições físicas do Hospital e a necessidade de construção de um novo edifício em 

local apropriado. Para o então governador, o novo Hospital de Isolamento de Salvador 

deveria possuir uma tipologia similar ao Hospital de São Paulo, que possuía vários 

pavilhões agrupados e uma ampla área verde, no entanto, as ações voltadas para a saúde 

da população durante a gestão de Seabra estavam voltadas prioritariamente para as 

reformas urbanas (SEABRA, 1916, p.35).  

Fonte: Imagem de 1912, retirada do APEB – maço nº 97. 
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 Em 1916, o governador Moniz Aragão solicitou ao engenheiro Archimedes de 

Siqueira Gonçalves a elaboração de um projeto para a construção do Novo Hospital de 

Isolamento, o qual deveria ser edificado em um terreno ao norte das enfermarias, do alto 

de Monte Serrat até a localidade da Pedra Furada. O novo edifício teria que possuir 

pavilhões, com blocos isolados e funções distintas, que corresponderiam a “[...] 

edifícios modernos, construídos conforme as regras da estética, da arquitetura e da 

higiene atinentes à espécie.” (MONIZ DE ARAGÃO, 1919, p. 64-65). 

 No plano elaborado por Archimedes Gonçalves, seria necessário, no Novo 

Hospital, a construção de sete pavilhões, sendo eles: o pavilhão da administração; um 

pavilhão amplo para isolamento individual de pensionistas, análogo ao Hospital Pasteur 

de Paris; pavilhão da enfermaria feminina; pavilhão da enfermaria masculina; pavilhão 

da farmácia, laboratório de pesquisa e necrotério; pavilhão para leprosos; e o pavilhão 

para desinfecção e lavanderia. Após a aprovação desse plano pelo diretor interino de 

saúde pública, foi aberto o edital de concorrência para a construção do Hospital 

(MONIZ DE ARAGÃO, 1920, p.106). 

 No entanto, apenas cinco dos sete pavilhões fizeram parte do projeto. Uma das 

enfermarias e o pavilhão para leprosos permaneceram no papel. Segundo Moniz de 

Aragão (1920, p.107), apenas esses cinco pavilhões fizeram parte do edital de 

concorrência para a execução da obra, devido à falta de recursos por parte do Estado. E 

os critérios técnicos para a aprovação do concurso foram: a localização em Monte 

Serrat, próxima ao prédio existente; a apresentação das plantas de todos os pavilhões, 

fachadas, cortes e demais detalhes; o teto para a despesa com a construção como 

determinante; o sigilo da autoria das plantas, que deveriam ser entregues sem nomes; 

entrega do orçamento, prazo de início e conclusão da obra (MONIZ DE ARAGÃO, 

1919). 

 Segundo Moniz Aragão (1919), o prazo de apresentação dos documentos foi 

adiado. Foram entregues três propostas, uma delas com valor acima do estimado, sendo 

imediatamente eliminada. As demais propostas passaram por correções, no sentido de 

reduzir ainda mais o custo da obra. A proposta vencedora foi a do engenheiro Carneiro 

da Rocha, com custo total de inferior ao do seu concorrente e o prazo de oito meses para 

a entrega da obra (MONIZ DE ARAGÃO, 1919). 
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Figura 8 - Pavilhão da administração em construção 

 

 

  

A obra foi iniciada em meados de 1917, sua fiscalização era responsabilidade da 

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Obras Públicas, a qual nomeou o 

engenheiro Archimedes Siqueira Gonçalves como responsável. Registre-se que o 

engenheiro deixou o cargo em 1918, sem que a obra estivesse finalizada (ver figura 09) 

(MONIZ DE ARAGÃO, 1919).  

 

Figura 9 - Fotografia tirada na ocasião em que o engenheiro Archimedes Gonsalves deixou a direção das obras em 11 
de novembro de 1918 

 

 

  

Fonte: Imagem de 1920, retirada do APEB – maço nº 97. 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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 A obra do Novo Hospital de Isolamento, que deveria ser entregue no início de 

1918, só foi concluída dois anos depois. Além do atraso e da saída do engenheiro 

responsável pela fiscalização da obra, houve solicitações de reajuste do valor da obra, 

sob a justificativa de aumento do valor dos materiais para a construção do Hospital. 

Para a Secretaria de Obras Públicas, esse tipo de reajuste era habitual e deveria ser pago 

mediante relatório (APEB – maço nº 97). 

 Após a conclusão da obra, em 1920, o Novo Hospital não pôde ser inaugurado, 

por não possuir sistema de abastecimento de água, esgoto, luz e gás. Além disso, um 

dos pavilhões apresentava rachaduras em uma das suas paredes (APEB – maço nº 97). 

Segundo Guimarães (1923, p.52), o Novo Hospital não teria sido inaugurado devido à 

falta de mobiliário. Destaca-se, também, uma divergência encontrada na documentação 

que, segundo o médico, o hospital contaria, nesse período, com apenas quatro pavilhões.    

 Ao analisar a figura 10, que mostra a construção do Novo Hospital, é possível 

identificar na imagem quatro pavilhões. Destaca-se que, paralelo ao pavilhão da 

esquerda da foto, havia o pavilhão da administração, que estava voltado para a rua 

principal. A análise da implantação será efetuada na próxima seção.  

 

 

Figura 10 - Construção dos novos pavilhões do Novo Hospital de Isolamento situado no alto de Mon Serrat 

 

 

 

 O Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat foi construído em terreno 

vizinho às enfermarias do Hospital de Mont Serrat, situadas no alto de Monte Serrat 

(ver figura 11). Até a fundação do Novo Hospital, o Hospital de Isolamento continuava 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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recebendo pacientes com as mais diversas doenças infectocontagiosas.  Somente após a 

regularização definitiva da infraestrutura, os pacientes foram relocados e o antigo 

Hospital foi demolido.  

 

Figura 11 - Alto de Monte Serrat, na parte direita da imagem as enfermarias 

 

  

 

 Em 1919, paralelo à construção dos cinco pavilhões, foi aberta a enfermaria do 

Baluarte. A fundação da enfermaria do Baluarte tinha como função ampliar a 

capacidade para receber os pacientes acometidos pela varíola (MONIZ DE ARAGÃO, 

1919). 

Figura 12 - Pavilhão para variolosos 

 

  

 É possível identificar, nesse edifício, algumas características que o diferem dos 

demais blocos construídos ainda no século XIX. Esse pavilhão possui pé direito 

Fonte: Imagem de 1919, retirada do APEB – maço nº 97. 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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elevado, possivelmente, para propiciar a ventilação, debate próprio do higienismo. Além 

disso, o edifício possui elementos neoclássicos em sua fachada, nas envasaduras e no 

coroamento do telhado.  

 

Figura 13 - Enfermaria pavilhão para variolosos 

 

  

 Durante o segundo mandato de J. J. Seabra (1920 – 1924), o antigo Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat passou por pequenas melhorias em sua estrutura física, 

reformas pontuais que não sanavam os problemas estruturais da edificação, tampouco 

garantiam a salubridade dos espaços. Além disso, a obra empreendida por Moniz 

Aragão seguia de portas fechadas e sua estrutura física se deteriorava em função da 

proximidade com o mar e da falta de uso (APEB – maço nº 97). 

 Segundo Guimarães (1923, p.52), a antiga estrutura do Hospital de Isolamento 

de Mont Serrat funcionava em local apropriado, sua estrutura contava com algumas 

edificações. Na edificação principal, funcionava a diretoria, o refeitório e a cozinha, o 

quarto para internos e as duas salas completamente isoladas, nas quais funcionavam 

duas enfermarias, com quartos para enfermeiros, quarto para pensionistas, banheiros e 

rouparia, sendo uma das enfermarias para os pacientes contaminados pela febre amarela 

e outra para a peste bubônica, com alas distintas por gênero.  

 Existia, além da edificação principal, outra estrutura com acesso independente, 

onde funcionava o laboratório, a farmácia e o necrotério. Havia também uma casa mais 

isolado para desinfecção, com lavanderia. Além dessas estruturas, o médico apontou 

que existiam outras três edificações completamente isoladas, voltadas para os pacientes 

infectados pela varíola (GUIMARÃES, 1923, p. 52-53). 

Fonte: Imagem de 1919, retirada do APEB – maço nº 97. 
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 Na descrição de Guimarães (1923), foram evidenciados apenas os aspectos 

relativos à organização do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, descrevendo-o como 

satisfatório para a prestação do cuidado voltado ao paciente no período anterior à 

fundação do Novo Hospital. Nota-se que a organização do antigo Hospital descrita por 

Guimarães (1923) condiz com diversos aspectos da organização do Novo Hospital. 

 

Figura 14 – O pavilhão principal do Novo Hospital de Isolamento de Salvador 

 

 

  

 Em sua gestão, Góes Calmon, ao visitar as instalações do Hospital, em 1924, 

solicitou que fossem feitos os reparos necessários para a inauguração do Novo Hospital. 

As obras se iniciaram no mesmo ano e, além dos reparos gerais nas edificações 

existentes, foram construídos muros de arrimo, uma torre para reserva de água e todo 

sistema de abastecimento de água, luz e esgoto (APEB – maço nº 97). 

 Finalizada a reforma, em 1925, sob a fiscalização do engenheiro Américo 

Furtado de Simas, o Novo Hospital foi inaugurado em 1926, em uma solenidade 

composta por coronéis, militares, médicos e alguns funcionários do antigo hospital. 

Destaca-se que a construção do Hospital data de 1917 a 1920, tendo sido totalmente 

finalizada em 1925, e passou a prestar atendimento à população em 1 de janeiro de 1926 

(APEB – maço nº 97).  

 Em 1936, após 20 anos de exercício profissional, o diretor médico do Hospital, 

responsável por sua administração, Augusto Couto Maia, foi afastado por invalidez. 

Nessa altura, pelo reconhecimento de sua dedicação, o então Hospital de Mont Serrat 

passou, em sua homenagem, a se chamar Hospital Couto Maia. O Hospital Couto Maia 

Fonte: Imagem de 1940, retirada do APEB – maço nº 97. 
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prestou atendimento público à população baiana contaminada por doenças 

infectocontagiosas até o ano de 2018. Durante esse período, a sua estrutura física passou 

por diversas reformas, ampliações e adaptações. No entanto, será demonstrado a seguir 

que os cinco pavilhões, inaugurados em 1926, guardam grande parte dos elementos do 

seu projeto original. 

 

4.5. ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS ADOTADOS NO PROJETO DO NOVO 

HOSPITAL DE ISOLAMENTO  

 O Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat foi construído seguindo o 

modelo pavilhonar37, referenciado nas teses dos médicos baianos38, desde 1852, como o 

mais adequado para manter a higiene nos hospitais. Como já verificado no capítulo 

anterior, para os médicos higienistas esse modelo propiciava a boa circulação dos 

ventos, o isolamento do paciente em alas distintas e a redução da umidade no interior do 

edifício, aspectos que, segundo Costa (2008), caracterizavam as principais 

transformações dos hospitais construídos no final do século XIX e início do XX no 

Brasil. 

 No século XX, após a contribuição das análises que correlacionaram as 

condicionantes espaciais com o desenvolvimento das doenças, elaboradas na Europa por 

Jaques Tenon, Florence Nightingale, Louis Pasteur e Jacques-Joseph Grancher, a 

divisão funcional do Hospital e a organização dos seus ambientes se tornaram fatores 

essenciais para a cura do paciente e a redução da contaminação no ambiente interno 

dessas edificações.  

 Nota-se que a necessidade de transformação das antigas estruturas hospitalares 

em hospital moderno consistia na organização interna do edifício e nos elementos 

construtivos capazes de beneficiar o processo de cura do paciente. Desse modo, a 

relação entre a localização do hospital e a contaminação da cidade havia sido superada. 

No caso do Novo Hospital de Isolamento, a escolha por manter a localização em Monte 

Serrat pode ser atribuída à questão política da gestão sanitária e ao processo de 

 
37 Vale lembrar que, modelo pavilhonar para as construções hospitalares pode ser caracterizado como um 
conjunto de edifícios dispostos em um terreno de maneira isolada, no qual, cada edifício possui uma 
função distinta. Esse modelo predominou enquanto tipologia hospitalar até o início do século XX, 
evidenciando em sua arquitetura aspectos de vigilância e organização espacial. 
38 Cf. as teses: Algumas considerações acerca dos hospitais, do médico Moura (1852), Últimos 
melhoramentos introduzidos na construção dos hospitais e maternidades, do médico Souza Junior 
(1886), Hygiene Dos Hospitaes, do médico Adolpho Vianna (1898). 
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valorização da Península de Itapagipe, devido às condições de ventilação, característica 

própria do local, que permaneciam em evidência. 

 No sentido de propiciar a higiene dos novos hospitais, os médicos defendiam 

que a forma do edifício era um elemento fundamental. Segundo Vianna (1898, p.22), 

“O typo moderno dos hospitais é o fragmentado, composto de pavilhões, sem andares.”. 

Os hospitais especiais, ou seja, aqueles destinados a receber as pessoas contaminadas 

por doenças infectocontagiosas, deveriam dispor de pavilhões específicos para cada 

doença. No caso dos hospitais gerais, ou hospitais de cidades menores, seria necessário 

um pavilhão isolado para acomodar os pacientes contaminados.  

 No tocante ao Novo Hospital de Isolamento, observa-se a adoção do modelo em 

pavilhões isolados, com funções distintas e a divisão dos pacientes em enfermarias e 

leitos individualizados, conforme as ideias de higiene difundidas na época. O novo 

edifício foi inaugurado em 1926, com cinco pavilhões: o pavilhão da administração, que 

possuía como função recepcionar os pacientes e acomodar a equipe médica em regime 

de internato; o pavilhão da farmácia, composto por um local de manipulação e estoque 

de medicamento, capela, sala para autópsia e laboratório; o pavilhão para desinfecção e 

lavanderia, destinado à higienização dos objetos pessoais dos pacientes e dos materiais 

utilizados no hospital (VIANNA, 1898). 

 Havia mais dois pavilhões destinados ao internamento dos pacientes, o pavilhão 

para pensionistas, pacientes pagantes dos serviços prestados pelo Hospital; e o pavilhão 

para indigentes, destinado às pessoas que viviam em cortiços ou moradores de rua. Vale 

ressaltar que a prática do isolamento hospitalar, em caso de doença epidêmica, se 

restringiu às pessoas mais pobres e aos imigrantes, posto que a população mais rica 

apresentava resistência à internação hospitalar e optava pelo tratamento domiciliar 

(TELAROLLI JUNIOR, 1996). 

 

Figura 15 - Planta dos primeiros pavilhões do Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat 
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Figura 16 - Fotografia da implantação do novo hospital 

 

  

 

 

  

 O terreno escolhido para o Novo Hospital, situado no alto de Monte Serrat, 

vizinho das enfermarias do antigo Hospital de Isolamento, foi referenciado por Pedreira 

(1887) como adequado ainda em meados do século XIX. Trata-se de um terreno em 

declive, no qual os cinco pavilhões do Novo Hospital, que possuíam diferentes funções, 

foram projetados afastados, em cotas distintas, com uma das suas fachadas plenamente 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB, alterada pela autora. 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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ou parcialmente voltadas para a Baía de Todos os Santos, o que favorecia a ventilação e 

a incidência da luz solar em todos os pavilhões. 

 No final do século XIX, além das condicionantes naturais de ventilação do 

terreno, os higienistas defendiam que os pavilhões fossem edificados de modo a 

propiciar a troca de ar nas enfermarias. A orientação dos edifícios se revelava como um 

elemento fundamental para a construção dos hospitais, além de favorecer a ventilação 

natural, propiciava também a entrada da luz solar, aspectos benéficos para saúde do 

paciente e para higiene das enfermarias (GUIMARÃES, 1923).  

 Segundo Vianna (1898, p. 31), a orientação dos pavilhões deveria estar de 

acordo com as condicionantes locais. Em Salvador, os ventos predominantes durante o 

ano são os do Sudeste (SE), seguido dos ventos do Sul (S) e do Leste (L). Desse modo, 

ao analisar a implantação do Novo Hospital, observa-se que os pavilhões da 

administração, farmácia, pensionistas e desinfecção foram implantados com uma das 

suas fachadas voltada para o Sudeste, e o pavilhão para indigentes teve uma das suas 

fachadas voltada para o Sul, atendendo aos princípios que favoreciam a entrada da luz 

solar e a circulação dos ventos, como aponta o gráfico a seguir.  

 

Figura 17 - Análise da ventilação predominante 

  

 

 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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 Com base na análise da implantação e da sua relação com a ventilação 

predominante é possível observar que os pavilhões da administração, de pensionistas e 

de indigentes foram implantados em uma cota mais elevada e em sentido favorável para 

propiciar a ventilação em abundância. Observa-se também que a implantação dos 

pavilhões de desinfecção e da farmácia em cota mais baixa, distante dos demais 

pavilhões favorecia a circulação do ar no sentido oposto das enfermarias e da 

administração, evitando, assim, uma possível contaminação.  

 Ao analisar o debate higienista da época, é possível afirmar que a distância entre 

os pavilhões no Novo Hospital de Isolamento favoreceu a relação de higiene, no que se 

refere a troca de ar entre os edifícios projetados. O pavilhão administrativo e o da 

farmácia foram construídos com uma distância de seis metros e os demais pavilhões 

com distância de nove metros entre si. A comunicação entre os pavilhões se deu por 

meio de “galerias rasas”39, em pedra argamassada no nível do solo, sem cobertura. Tais 

aspectos, eram condizentes ao modelo proposto pelos higienistas para a construção dos 

hospitais.   

  Segundo Guimarães (1923), os pavilhões deveriam ser construídos com uma 

distância média de oito metros entre si, com circulação externa para conectar os 

pavilhões, havia duas soluções distintas, a primeira foi através de galerias rasas e a outra 

por meio de “galerias subterrâneas”. Segundo ele, as “galerias subterrâneas” eram 

vantajosas porque propiciavam a contemplação do ambiente externo, ventilação e 

iluminação natural, no entanto, impossibilitavam a troca do ar, o que poderia ser 

prejudicial à saúde do paciente (GUIMARÃES, 1923, p.10). 

 A disposição dos pavilhões no terreno, conectados por pequenos arruamentos, 

somados às pequenas praças e jardins, criava, em seu conjunto, um aspecto de cidade 

hospitalar (SANTOS, 2012). A presença da vegetação no entorno dos pavilhões foi 

evidenciada pelos médicos higienistas como elemento relevante no processo de 

recuperação do paciente, bem como, para a purificação do ar (MOURA, 1852). Para 

Guimarães (1923, p.11), as áreas livres do hospital deveriam ser gramadas e bem 

arejadas. 

 Observa-se que no Novo Hospital de Mont Serrat havia aspectos de integração 

com a natureza proposto pelos médicos higienistas baianos em suas teses. O entorno do 

hospital contava com árvores de grande e médio porte, assim como pequenos jardins e 

 
39 As galerias rasas eram arruamentos com declividade para apenas um dos lados, responsável polo 
escoamento da água (GUIMARÃES, 1923). 
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varandas para contemplação do ambiente externo destinado aos pacientes. Cabe 

destacar o papel das varandas, que além de favorecer a contemplação, limitava o 

paciente em um local específico, contendo, de maneira mais branda, a mobilidade e, por 

consequência, o risco de contaminação.  

 Visto que, para o debate médico higienista, o contato entre pacientes e o possível 

risco de contágio foram fatores determinantes para a manutenção da saúde no interior 

dos hospitais. Observa-se na arquitetura do Novo Hospital de Isolamento de Mont 

Serrat que houve uma atenção quanto a relação de distanciamento entre pavilhões, na 

escolha pelo arruamento no nível do solo e na criação de espaços restritos como as 

varandas. Aspectos que revelam na arquitetura do Hospital a necessidade de 

organização e divisão funcional, que revelam em si a dinâmica do isolamento nos 

espaços internos, como um modo de controlar os pacientes.  

 O caráter de isolamento do edifício pode ser verificado também na relação do 

conjunto com a cidade, demonstrada através do muro e do gradil. O conjunto do 

Hospital foi cercado por um muro propiciando uma maior proteção dos internos. 

Exceção pode ser observada na área de acesso público – entrada do pavilhão da 

administração - onde a vedação do conjunto se faz por meio de um gradil, garantindo o 

reconhecimento do acesso e o contato visual, ainda que restrito. 

 O princípio do isolamento evidenciado na relação do conjunto protegido por 

muros com apenas um pavilhão visualmente acessível ao público, denota o caráter 

restrito e controlado do Novo Hospital de Isolamento. O pavilhão administrativo, 

caracterizado como pavilhão central, possuía como função principal recepcionar as 

pessoas, preparar as refeições do Hospital e acomodar os médicos residentes. Possui 

destaque por ser o único construído com dois pavimentos e fachada principal voltada 

para a rua, completamente visível devido ao gradil, aspectos que apontam para a 

compreensão de que esse pavilhão era o único edifício do conjunto que se propunha 

convidativo ao público.  
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Figura 18 - Gradil do Hospital de Isolamento 

 

  

 

 Além dos aspectos relativos à boa circulação do ar e ao controle do contágio por 

meio do isolamento do paciente, a redução da umidade no interior do edifício era um 

elemento fundamental para garantir a boa higiene dos hospitais. Nesse sentido, os 

médicos passariam a observar, aspectos como, o tipo do solo para a partir disso definir 

um sistema construtivo para a fundação que garantisse a estanqueidade da edificação. 

Aspectos que se tornaram relevantes para a construção e transformação dos hospitais em 

locais mais higiênicos.  

 A região de Monte Serrat foi definida por Meireles Filho (1911) como alagadiça, 

e, portanto, a localidade não era adequada para a construção do Novo Hospital. O 

médico chegou a solicitar, em seu relatório, que, antes da construção do Hospital fosse 

feita uma drenagem no solo para prepará-lo. Desse modo, é possível afirmar que o solo 

do local onde foi construído o Hospital não estava de acordo com o recomendado pelos 

higienistas40.  

 Outro aspecto relevante, no que se refere às condicionantes para a construção 

dos hospitais, foi a sua estrutura. Segundo Guimaraes (1923, p.12), a fundação dos 

hospitais deveria conter pedras grandes ou tijolos queimados, com argamassa de 

cimento, cal e areia para garantir a estanqueidade. Ao analisar as plantas e as imagens 
 

40 Como dito na seção 2, os médicos higienistas consideravam que o solo arenoso seria o ideal para a 
construção dos hospitais (SOUZA JUNIOR, 1886). 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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da construção, nota-se que a fundação dos pavilhões do Novo Hospital era em alvenaria 

corrida de pedra argamassada e atendiam aos princípios construtivos suscitados pelos 

médicos higienistas.  

 

Figura 19 - Fotografia da construção porão alto e gateira de ventilação no pavilhão da farmácia  

 

 

 A qualidade e a estanqueidade da fundação era um ponto relevante no sentido de 

evitar que a umidade do solo chegasse no interior da edificação. Nesse sentido, Vianna 

(1898, p. 27) destaca a necessidade de impermeabilização do solo e da construção de 

um porão, que não deveria ultrapassar um metro e meio de altura. Os higienistas 

defendiam a necessidade de afastar o edifício do solo para propiciar a ventilação (ver 

figura 19) (VIANNA,1898, p.22; GUIMARÃES, 1923, p.13) 

 Atendendo a esse princípio, nota-se que todos os pavilhões do Novo Hospital 

possuíam porão alto com gateira de ventilação. Sua função, além de elevar a edificação 

do rés do chão, para propiciar a circulação do ar, também auxiliou o nivelamento das 

diferentes cotas de nível, devido a relação de declividade do terreno. Desse modo, 

nesses porões, em alguns pavilhões, foram criados ambientes de apoio tais como 

depósitos e despensa. 

 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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Figura 20 – Corte AB pavilhão administrativo – relação do pavilhão com a topografia do terreno 

 

  

  

 Segundo Vianna (1898, p.22), as paredes deveriam ser firmes, com materiais 

pouco porosos, a fim de evitar a umidade. Para garantir a estanqueidade das paredes, o 

médico recomendava o uso do vidro, tijolos esmaltados e pintura a óleo. O acabamento 

interno das paredes também foi explicitado como um fator capaz de reduzir a 

insalubridade das enfermarias e demais espaços do Hospital.  

 Recomendava-se que as paredes fossem revestidas com azulejo, ou com 

materiais de fácil higienização. As cores indicadas eram aquelas que não incomodassem 

os pacientes com a incidência da luz solar. Os médicos indicavam azulejos claros e 

pintura na cor branca, verde claro ou palha (GUIMARÃES, 1923; MOURA, 1852; 

VIANNA, 1898). O Novo Hospital recebeu como acabamento, pintura branca nas áreas 

internas, bege claro nas fachadas e azulejo azul claro nos banheiros, aspectos que 

demonstram articulação entre o projetado/executado e o debate higienista da época.  

 Além das indicações quanto ao acabamento, destaca-se a recomendação dos 

higienistas para a construção das paredes externas com 40 centímetros de espessura e 

paredes entre cômodos com 20 centímetros (GUIMARÃES, 1923, p.12). 

Recomendações essas que também foram atendidas no Novo Hospital.  

 No que se refere à fachada, o conjunto arquitetônico, possui como linguagem 

estética a arquitetura classicista, produzida no Brasil na segunda metade do período 

oitocentista. De modo geral, os cinco pavilhões apresentam uma unidade em sua 

composição formal das fachadas, tais como simetria, ritmo e uso de platibanda. 

 Vale lembrar que, no final do período oitocentista, os aspectos espaciais 

relativos à cura dos pacientes se tornaram o elemento fundamental para a construção 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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dos hospitais. O caráter de monumentalidade dos hospitais construídos no período 

anterior ao higienismo estava associado à memória dos seus benfeitores. Após a 

superação desse período, no qual os hospitais, de modo geral, representavam a 

filantropia, era necessário privilegiar, nos novos hospitais, as regras da higiene, e não 

apenas a de beleza, tamanho e luxo (VIANNA, 1898, p.21). 

 O caráter de monumentalidade das edificações hospitalares voltadas para as 

benfeitorias pode ser identificado em Salvador, no edifício fundado em 1866, pela Real 

Sociedade Portuguesa de Beneficência. Nomeado posteriormente como Hospital 

Português, instituição que teve por função prestar atendimento aos portugueses e 

descendentes, foi construída no período oitocentista no alto de Monte Serrat e apresenta 

uma construção em volume único, solto no terreno, com dois pavimentos (SANTOS, 

2012). Tais características apontam para os ideais higienistas no tocante da escolha do 

local e da implantação do edifício no terreno.  

 

 

Figura 21 - Hospital Português 

 

 

 

 No século XX, os médicos passaram a admitir que os novos hospitais pudessem 

ser edificados seguindo certa qualidade estética, desde que esses aspectos não 

prejudicassem a higiene dos hospitais (VIANNA, 1898; GUIMARÃES, 1923). 

Observa-se que o Novo Hospital de Isolamento de Salvador construído com blocos 

soltos no terreno, estava ancorado nos princípios higienistas do período e, por essa 

razão, foi projetado e não possuía um caráter de monumentalidade em sua arquitetura. 

Fonte: IPAC (2000). 
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 As fachadas dos cinco pavilhões apresentam, em sua composição estética, 

elementos do classicismo imperial brasileiro, que foi caracterizado por Sousa (2007) 

como uma arquitetura que utilizou de elementos como as frontarias, vãos acimados por 

verga semicircular e platibanda cheias, fachadas decompostas por retângulos marcados 

por cunhais, pilastras, cimalhas e balcões, bem como o uso de elementos salientes com 

materiais distintos nas paredes externas.  

 A linguagem clássica observada na fachada do Novo Hospital de Isolamento, 

projetado no início do século XX, pode ser caracterizada como uma das vertentes do 

ecletismo. Vale registrar que o ecletismo foi um movimento resultante de um processo 

de compreensão dos elementos históricos adaptados aos ideais de modernidade do início 

do século XX, no qual “[...]os arquitetos experimentarem os novos materiais e os novos 

programas da sociedade industrial e descobrirem ao mesmo tempo os valores 

arquitetônicos do passado, adaptados às exigências contemporâneas.” (FABRIS, 1993, 

p.133). 

 Segundo Fabris (1993), o ecletismo é uma atitude poliestilística que propõe 

demonstrar a diversidade e a instabilidade, contrapondo aspectos absolutos ou eternos. 

John Belcher (1841-1913) explica que a representação e a teatralização da vida estavam 

no centro das questões da arquitetura eclética e, por isso, as fachadas concentraram 

manifestações importantes do movimento eclético.  

 Ao analisar os edifícios construídos em Salvador, de modo geral, Puppi (2009) 

apontou que a composição formal das edificações poderia ser tipificada pela presença de 

um vestíbulo central e fachadas tripartidas, com coroamento central que tinha por 

função atribuir ao conjunto certa verticalidade. No que tange à construção dos hospitais, 

Miranda e outros autores (2015) esclarecem que a linguagem arquitetônica 

predominante na segunda metade do século XIX, para esses edifícios, foi o classicismo 

imperial. Como no caso do Hospital da Beneficência Portuguesa, do Rio de Janeiro, 

inaugurado em 1853, com elementos classicistas, tais como o uso de platibanda e 

frontão. Esse hospital possui variações que tornam o estilo do edifício singular, como, 

por exemplo, os vãos com verga semicircular no pavimento térreo e com verga reta no 

pavimento superior (MIRANDA, GRILO, PINHO, 2015, p.233). 

 

 Figura 22 - Hospital da Beneficência Portuguesa, 1853-1858, Rio de Janeiro, Brasil 
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 Ao correlacionar o período de fundação dos hospitais com o estilo arquitetônico 

adotado no Novo Hospital de Isolamento de Salvador, projetado em 1917, nota-se que o 

Hospital da Beneficência Portuguesa, fundado em 1853, no Rio de Janeiro e o Hospital 

Português, fundado em 1866, em Salvador, revelam a adoção do estilo classicista ainda 

no período oitocentista. Já o Hospital de Salvador, apresenta, em sua linguagem 

estética, uma forma tardia do classicismo imperial, caracterizado dentro do ecletismo 

como historicismo tipológico. 

 Nesse sentido, tanto as características estéticas da fachada quanto os aspectos 

funcionais do Hospital que dialogavam com o debate higienista da metade dos séculos 

XIX, representavam, em sua estrutura física uma relação de mediação entre o tempo no 

qual o Hospital foi fundado, a sua linguagem arquitetônica e a real função do edifício. 

Uma relação que aponta na materialidade do Hospital o debate higienista, bem como a 

necessidade de atualização do Hospital ao estilo estético do início do século XX. 

  

4.6. ANÁLISE DA ARQUITETURA DOS PAVILHÕES DO NOVO HOSPITAL DE 

ISOLAMENTO 

 Como visto nos capítulos anteriores, as regras de higiene para a construção dos 

pavilhões determinaram a organização e a hierarquização dos espaços, a observação e 

individualização dos pacientes, o volume e a troca de ar no interior da edificação, bem 

como os procedimentos médicos (SOUZA JUNIOR, 1886). Cada pavilhão possuía uma 

função específica e, por isso, apresentam características próprias em sua distribuição 

espacial, assim como, aspectos de vigilância e controle do paciente.  

Fonte: Miranda, Grilo, Pinho (2015) 



113 
 

 No que concerne à disposição dos pavilhões no terreno, Guimarães (1923, p.10) 

apontava que o pavilhão da administração deveria ser o pavilhão central, responsável 

pela chegada ao edifício, e que, próximo ao pavilhão da administração, deveriam estar 

os pavilhões da cozinha, rouparia, farmácia e locais de banho – desinfecção. 

Considerando tais indicações, nota-se que o pavilhão da administração do Novo 

Hospital de Isolamento foi construído próximo ao pavilhão da farmácia, ao desinfetório 

e ao pavilhão para pensionistas (ver figura 15). 

 O pavilhão da administração foi implantado na cota mais elevada do terreno, 

com planta retangular, janelas em todas as fachadas e cobertura em quatro águas. Foi o 

único edificado com dois pavimentos, possui planta simétrica marcada por um eixo 

principal de acesso e escadaria, características que evidenciam seu destaque e seu 

caráter enobrecido. 
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Figura 23 - Projeto do pavilhão da administração 

 

 

 Em planta, o pavilhão administrativo se desenvolve a partir do saguão principal, 

composto por escadaria dupla enobrecida, que dá acesso ao pavimento superior, a 

portaria, quarto do porteiro, almoxarifado, banheiro, cinco quartos, refeitório, despensa, 

copa e cozinha. Destaca-se, na planta desse pavilhão, que a cozinha possuía uma entrada 

independente, próxima aos demais pavilhões – possivelmente para facilitar a 

distribuição dos alimentos para os demais pavilhões. O pavimento superior contava com 

um salão nobre, com claraboia em sua escadaria, secretaria, diretoria, copa, refeitório, 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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biblioteca, arquivo, dois banheiros, quarto do almoxarife, dois quartos para os médicos, 

dois quartos para os internos e o quarto do diretor (ver figura 23). 

 Cabe acrescentar que o pavilhão administrativo possuía, além da função 

administrativa, a de acomodar os médicos e enfermeiros no interior do edifício. A 

hierarquização dos espaços nesse pavilhão pode ser evidenciada na sua divisão dos 

quartos por andares, no qual os quartos destinados aos médicos estavam no pavimento 

superior e os quartos de enfermeiros no térreo, junto com os demais ambientes 

destinados ao serviço hospitalar, como cozinha e almoxarifado.  

 No que concerne à circulação vertical dos hospitais, de um modo geral, Vianna 

(1898) apontava que as escadas eram elementos prejudiciais às condições de higiene e, 

portanto, os hospitais deveriam ser construídos sem andares. Anos depois, Guimarães 

(1923) apresentou uma posição favorável à construção de escadas. Segundo o médico, 

era necessário seguir as regras da higiene para a construção de escadas em hospitais, 

assim como, os aspectos relativos ao deslocamento e conforto do paciente como a altura 

dos degraus e a criação de patamares. No caso do Novo Hospital de Isolamento de 

Salvador, observa-se que, com a exceção do pavilhão administrativo, os demais foram 

construídos com apenas um pavimento, seguindo orientações de circulação vertical 

apontadas pelos higienistas no final do século XIX.  

 Ao analisar as plantas e o corte do pavilhão administrativo (ver figura 24), nota-

se que a fundação desse pavilhão foi construída com largura de 1,80 m até o nível do 

solo e sua base até o nível do assoalho com 0,70 m. A alvenaria de vedação com 0,60 m 

e as paredes internas com 0,30m, e elevado cerca de 2m do nível do solo. O sistema 

construtivo da fundação e das alvenarias de vedação evidenciam que o pavilhão da 

administração possuía elementos propostos pelos higienistas como determinantes para a 

redução da umidade no interior do edifício.  

 Dos aspectos construtivos do pavilhão, destacam-se os elementos arquitetônicos 

que propiciavam a troca de ar e a penetração da luz solar no edifício, como o pé direito 

do térreo, com altura de 5m, e 4,50m no primeiro pavimento, assim como a adoção de 

portas com bandeira e altura total de 3,30m, e as janelas com 1m de peitoril e 2,30m de 

altura. Tais características evidenciam uma atenção voltada para a livre circulação do ar, 

o que vai desde a altura dos cômodos até o tamanho das esquadrias.  
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Figura 24 - Corte AB do Pavilhão Administrativo 

 

 

 Com base na análise comparativa do sistema construtivo e dos detalhes 

elaborados nas plantas do pavilhão administrativo, datadas de 1912, foi desenvolvido 

um estudo com as possíveis alterações posteriores à fundação do Hospital. Ao 

correlacionar as plantas do pavilhão da administração, de 1912, e o cadastro elaborado 

em 2005, foi possível identificar que as novas paredes possuem espessura de 0,15 m ou 

menos. Estas foram indicadas em linha tracejada vermelha, no sentido de auxiliar na 

análise espacial dos pavilhões para pensionistas e para indigentes.  

 

 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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Figura 25 - Cadastro arquitetônico do pavilhão administrativo 

 

  

  

 As plantas do pavilhão administrativo apresentam um eixo de simetria pontuada 

pela escada e porta acesso, que se entende até a platibanda. Esse eixo é realçado pela 

presença de duas janelas rasgadas com balcão em púlpito. A entrada principal do prédio 

administrativo marca a sua relação de simetria da fachada, composta por uma escadaria 

de mármore com corrimão e balaústres, porta larga com vão em verga de arco pleno e 

coroamento com frontão semicircular com cornija saliente, onde está contido o nome do 

Hospital.  

  

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora. 
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Figura 26 - Pavilhão central ou administrativo 

 

  

  

 O pavilhão da administração apresenta uma fachada com elementos decorativos 

e é o único com dois pavimentos. Na composição da sua fachada, pode-se verificar 

planos de painéis retangulares, marcados nas extremidades por pilastras compostas por 

geometrias salientes em argamassa armada. Esses elementos retangulares foram 

utilizados também na platibanda e nas marcações superiores e inferiores das janelas, 

possivelmente, para dar à fachada principal da edificação maior imponência.  

Figura 27 - Projeto de fachada para o pavilhão da administração 

 

 Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 

Fonte: Figueiredo (2010) 
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 A simetria dos vãos e dos demais elementos da fachada caracteriza o partido 

clássico da edificação, marcado principalmente pela distribuição das esquadrias, que 

possuem terminações em arco pleno no térreo e verga reta no primeiro pavimento. 

Destacam-se as envasaduras do primeiro pavimento, em janelas rasgadas com parapeito 

entalado em balaústres e estruturas de balcão, sustentadas por cachorros em argamassa. 

Como elementos de acabamento, apresentam-se cunhais, entablamentos nas marcações 

dos pavimentos, cimalha no coroamento e guarda-corpo em balaústre de argamassa 

armada, característicos do primeiro período do neoclássico brasileiro ou classicismo 

brasileiro (SOUSA, 1994). 

 Destaca-se o uso do ferro batido nos gradis da edificação. Segundo Souza e 

Barreto (2011), foi utilizado um gradil decorado com as armas da República no trecho 

externo, que separa o pavilhão da administração dos demais pavilhões – lateral esquerda 

da edificação. No trecho paralelo ao pavilhão principal que permite o acesso e a 

visibilidade do pavilhão administrativo, o gradil é decorado com o símbolo da medicina 

(ver figura 26). Assim como o gradil, todo o muro da edificação foi construído com 

elementos decorativos (ver figura 28). 

 

 

Figura 28 – Muro e vista anterior dos pavilhões 

 

 

 

 Junto ao pavilhão administrativo estava o pavilhão da farmácia, de menor porte, 

que foi subdividido em três ambientes. Nele estavam o laboratório de pesquisas – 

químicas, microbiológicas e anatomopatológicas –, a farmácia e o necrotério, com sala 

de necropsia e capela (SOUZA; BARRETO, 2011). Esse pavilhão, construído com 

planta retangular, cobertura em duas águas e varanda de acesso às salas, possui aspectos 

determinantes para favorecer a troca de ar no interior. 

Fonte: Figueiredo (2010) 



120 
 

 Destaca-se que uma das funções desse pavilhão era acomodar os cadáveres, 

devido à longa discussão em torno do potencial de contaminação que o cadáver 

representava no período oitocentista. Foi possível verificar també que, no pavilhão da 

farmácia, além dos aspectos de organização espacial, existiu uma atenção voltada para a 

disposição das janelas e relação com a altura da edificação. 

 

Figura 29 - Projeto do pavilhão da farmácia 

 

  

  

  

 A disposição das janelas, com 2,50m de altura em todo o perímetro do edifício e 

portas altas, com 3,50m de altura, apontava para a necessidade de troca de ar nas salas. 

Destaca-se que a altura de 4,50m dos cômodos também favorecia na manutenção da 

higiene no interior das salas, conforme o que está indicado nas publicações dos médicos 

higienistas (VIANNA, 1898).  

  

Figura 30 - Corte CD pavilhão da farmácia 

 

  

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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 No pavilhão da farmácia, nota-se que o trecho do embasamento, responsável por 

elevar a edificação do rés do chão, foi composta de pedras argamassadas. O corpo da 

edificação apresenta simetria nas esquadrias e nos pilares de seção quadrada, que dão 

sustentação à marquise da varanda. A cobertura da edificação em quatro águas possui 

acabamento em platibanda e detalhes na cimalha em argamassa armada.  

   

Figura 31 - Fachada pavilhão da farmácia 

 

 

  

 O acesso principal da edificação é composto por duas escadarias laterais que 

conduzem até a varanda. Tanto as escadas como a varanda são protegidas por um 

guarda-corpo em balaústre de argamassa armada. Todas as fachadas do pavilhão da 

farmácia possuem vãos de abertura em verga reta, com altura aproximada de 1,80 m e 

esquadrias compostas por bandeira de vidro. As portas são compostas por venezianas de 

madeira e vidro. A disposição das portas e janelas na fachada apresenta ritmo e simetria, 

conforme os aspectos formais do classicismo imperial brasileiro, de acordo com a 

caracterização apresentada por Sousa (1994). 

 

Figura 32 - Pavilhão da farmácia 

 
Fonte: Figueiredo (2010) 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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 O pavilhão da farmácia possui cobertura em quatro águas e platibanda cheia com 

saliências no coroamento e na sua base. A cobertura da varanda se apresenta como uma 

marquise apoiada em pilares de seção quadrada, em um plano mais baixo e cimalha no 

coroamento (ver figura 33). 

 

Figura 33 - Seção AB do projeto para o pavilhão da farmácia 

 

 

 

  O pavilhão destinado para o atendimento dos pensionistas foi projetado com um 

sistema análogo ao Hospital Pasteur41 (MONIZ DE ARAGÃO, 1919, p.65). Desse 

modo, o pavilhão possui planta quadrada e dimensão de aproximadamente 30 metros 

em cada lateral, rodeado por janelas altas, apresenta também telhados em quatro águas. 

O pavilhão é composto por duas enfermarias avarandadas, nas extremidades, na parte 

central, conta com dois pátios descobertos e cômodos de apoio tais como, copa, 

sanitários, rouparia e área para enfermeiros, além de depósitos no subsolo.  

 

Figura 34 - Construção do pavilhão para pensionistas 

 
41 A descrição do modelo do Hospital Pasteur é apresentada no capítulo 2. 

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB. 
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 O pavilhão para pensionistas apresenta um eixo de simetria longitudinal que leva 

do acesso principal até a varanda posterior, perpendicular ao eixo de simetria. A planta 

se divide em três setores: no primeiro plano, um ambulatório, sala de vacinação e uma 

enfermaria; no centro, localizam-se a sala de enfermagem, que controla a distribuição 

dos medicamentos e da circulação dos enfermos, dois pátios de ventilação e iluminação, 

copa e sala de apoio; por fim, há também uma ala de quartos e sanitários que se abrem 

para uma varanda, o que propicia uma maior ventilação para os pacientes. As 

enfermarias estão localizadas nas extremidades do quadrado e se apresentam com forma 

retangular, coerentes ao modelo proposto por Vianna (1898) e outros higienistas, forma 

considerada ideal para propiciar a ventilação cruzada e eliminar o ar estagnado.  

 As enfermarias contavam com varandas em suas extremidades, importante 

elemento no processo de cura, controle e individualização dos pacientes. Essas varandas 

ocasionavam a entrada da iluminação natural de maneira indireta e ventilação por meio 

das portas de acesso. Vale lembrar que os médicos higienistas apontavam para a 

necessidade de projetar portas e janelas em local adequado para evitar correntes de ar na 

direção dos leitos.  

 O acesso ao pavilhão de pensionistas se dava por meio de uma escadaria, voltada 

para o pavilhão administrativo. Assim como os demais edifícios, o pavilhão de 

pensionistas foi construído com pé direito alto e janelas altas para favorecer a circulação 

do ar. Suas paredes de vedação possuem 0,60 m de espessura, já as paredes internas 

possuem entre 0,20 m e 0,35 m de espessura. Destaca-se que as paredes internas com 

espessura de 0,35 m possivelmente sustentam a cumeeira do telhado. 

Fonte: IGHB (1918) 
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Figura 35 - Cadastro arquitetônico do pavilhão para pensionistas 

 

 

 

  

 Dado que as plantas mais antigas do pavilhão de pensionistas não foram 

encontradas, foi elaborada uma análise da arquitetura com base na análise comparativa 

das plantas encontradas do pavilhão administrativo, assim como nas descrições da 

arquitetura encontradas em Guimarães (1923) e Figueiredo (2010). Buscou-se, no 

cadastro elaborado em 2005 pela SESAB, assinalar em linha tracejada vermelha 

possíveis acréscimos e alterações na planta original da edificação, no entanto, é 

importante destacar que são análises empíricas elaboradas para uma possível 

reconstituição da planta bem como da fachada da edificação.   

 Cabe esclarecer que as paredes em tracejado vermelho são aquelas que, a partir 

dos relatos e da análise comparativa, foram consideradas como acréscimos posteriores 

ao ano de fundação do Hospital. Ao analisar a planta do pavilhão para pensionistas, 

foram observados quartos de isolamento sobre os quais, apesar da inexistência de 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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janelas no cadastro, é possível supor, com base nas imagens, que possivelmente tais 

janelas tenham sido removidas para atender aos critérios de higiene e isolamento 

estabelecidos ao longo dos anos (ver figura 35). Segundo Figueiredo (2010, p.102), 

havia duas alas internas com dezesseis quartos, cada quarto contava com uma sala de 

banho e um vestiário de acesso comum a dois quartos. 

 Registre-se que não foram encontrados documentos que comprovem a existência 

dos dezesseis quartos de isolamento. Em planta, nota-se a existência de oito quartos de 

isolamento, compostos de sanitário e hall de acesso. No sentido oposto aos quartos, 

verificaram-se enfermarias supostamente coletivas. Tais enfermarias contavam com um 

número limitado de janelas e a presença das portas que as conectam diretamente à 

varanda possibilita traçar um paralelo entre a planta do pavilhão para pensionistas e os 

estudos elaborados pelo médico Jacques-Joseph Grancher, referenciados, no século XX, 

como os mais apropriados pelos higienistas.  

 A distribuição funcional observada no pavilhão para pensionistas com duas alas 

de enfermarias nas extremidades do edifício e, no centro, as salas de serviço de 

enfermagem de uso comum para os pacientes e para a equipe médica, foi caracterizada, 

por Guimarães (1923, p.16), como a melhor solução para redução do acúmulo de 

doentes em um único espaço nos pavilhões.  

 A boa circulação dos ventos e o volume de ar no interior das enfermarias 

também foram evidenciados por Guimarães (1923) como fatores determinantes para a 

higiene. Segundo ele, era necessário que as enfermarias fossem rodeadas por janelas, 

tivessem forma retangular e não fossem muito grandes. Verifica-se, no caso do Novo 

Hospital de Isolamento que, apesar do pavilhão possuir forma quadrada, o posto central 

de serviços e os dois pátios propiciaram que a forma da enfermaria fosse retangular e 

que fosse possível a entrada da luz solar e de ventilação. 

 Sabe-se que os higienistas defendiam que as enfermarias deveriam ser rodeadas 

por janelas. Nessa perspectiva, observa-se que, possivelmente, no pavilhão de 

pensionistas havia portas voltadas para as varandas e janelas voltadas para o pátio 

interno, o que propiciava a troca constante de ar. Além da necessidade de janelas nas 

extremidades das enfermarias, os médicos higienistas estabeleciam critérios como a 

relação entre o número de janelas e os leitos e, como informa Vianna (1898, p.23), era 

estabelecido que cada enfermaria deveria cuidar de, no máximo, 25 leitos. No entanto, 

não foi possível identificar tais aspectos nas enfermarias do Novo Hospital de 

Isolamento. 
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 Sobre a disposição do pavilhão de isolamento dos pacientes em hospitais, de 

modo geral, Guimarães (1923, p.10) apontava que esse pavilhão deveria ficar 

completamente isolado dos demais, com entrada independente, para que o paciente não 

tivesse contato com as demais dependências do hospital, e deveria ter apenas um andar. 

No caso do pavilhão para pensionistas do Novo Hospital, é possível observar que tal 

princípio foi atendido. O pavilhão em questão foi construído a 9m de distância dos 

pavilhões imediatamente vizinhos a ele, o administrativo e o de indigentes.  

 O pavilhão para pensionistas possui porão alto com gateiras de ventilação. 

Observa-se, nas construções do período neoclássico, a utilização das gateiras de 

ventilação como elemento importante para manter a higiene das edificações, livrando-as 

dos miasmas. O corpo do pavilhão apresenta simetria na distribuição das janelas que se 

desenvolvem a partir do acesso principal, pontuado pela porta e escadaria, se 

desenvolvendo até o frontão retangular, presente na platibanda. 

 

Figura 36 - Fotografia pavilhão para pensionistas 

 

 

  

 O edifício destinado aos pensionistas era composto por duas varandas cobertas 

por marquise com acabamento em argamassa armada, ancoradas por pilares de seção 

quadrada dispostos simetricamente na fachada, que ancoram a platibanda cheia, de 

marcação horizontal, característica do classicismo imperial brasileiro (SOUSA, 1994).  

 A fachada do pavilhão de pensionistas é composta por uma série de elementos 

decorativos em argamassa armada, tais como, o guarda-corpo da varanda em balaústres, 

cercaduras nas portas e janelas, além do rusticado nas paredes de vedação do edifício.  

   

  

Fonte: Figueiredo (2010) 
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Figura 37 - Fachada Pavilhão para Pensionistas 

 

  

 Com base na análise espacial do pavilhão para pensionistas, foi possível 

observar a hierarquização dos espaços de isolamento presente no conjunto hospitalar. 

Isso se evidencia na observação do pavilhão de pensionistas que foi projetado com sua 

fachada principal voltada para o pavilhão da administração enquanto o pavilhão 

destinado aos indigentes tem a fachada principal voltada para o lado oposto, o que acaba 

reforçando o aspecto de isolamento da edificação destinada aos indigentes.  

 Além disso, a implantação do edíficio, distante aproximadamente 50 metros do 

pavilhão principal, aponta para a organização funcional da edificação e reforça, no 

pavilhão de indigentes, um caráter de exclusão, dentro do conjuto arquitetônico 

composto pelos demais pavilhões do Hospital. 

 

Figura 38 - Fotografia da construção do pavilhão para indigentes 

 

 

 

Fonte: IGHB(1918) 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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 No tocante aos hospitais, Guimarães (1923, p.15) apontou que as enfermarias 

para internamento deveriam ser grandes para atender um número variável de pacientes. 

Além disso, deveriam contar com salas de serviço anexas a elas, tais como, sala de 

apoio para enfermeiros, rouparia e salas de banho. Como dito anteriormente, para o 

médico, a forma ideal das enfermarias era a de um paralelogramo. Note-se que tanto as 

enfermarias do pavilhão de pensionistas como a do pavilhão de indigentes foram 

construídas seguindo esse princípio.  

 O pavilhão para indigentes foi projetado com planta retangular, com janelas em 

todas as extremidades e cobertura em quatro águas. Em planta, seu acesso se deu por 

escadaria dupla, que conduzia até a varanda e dois elementos que limitavam o patamar 

de acesso à circulação principal da varanda destinada aos pacientes. No interior do 

edifício, a circulação principal conduzia a duas enfermarias amplas, sem subdivisões, e 

contavam com duas salas de banho nas extremidades. Destaca-se que as enfermarias 

contavam, também, com duas varandas, aspecto fundamental para propiciar o acesso do 

paciente à área externa e limitar o contato entre pacientes durante o período de 

recuperação.  

 Assim como no pavilhão para pensionistas, as plantas originais do pavilhão de 

indigentes não foram encontradas e não há relatos sobre a organização e disposição dos 

cômodos desse pavilhão. Nesse sentido, a reconstituição da planta do pavilhão de 

pensionistas foi feita com base na planta do subsolo, na análise das imagens encontradas 

e do sistema construtivo. Em tracejado vermelho, encontram-se as paredes identificadas 

como acréscimos posteriores à fundação do Hospital.  
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Figura 39 - Cadastro arquitetônico do pavilhão para indigentes 

 

  

 No sentido de favorecer a ventilação cruzada e a constante entrada de luz solar 

nas enfermarias, Guimarães (1923, p.21) propõe, como solução, que as janelas fossem 

projetadas no mesmo alinhamento – característica possível de observar em todas as 

enfermarias do Novo Hospital de Isolamento.  

 O pavilhão para indigentes possui um porão utilizável com gateiras de 

ventilação, marcado por um eixo de acesso principal, pontuado por uma escadaria dupla 

semicircular, com blocos salientes na chegada. Apresenta também, no corpo do edifício, 

duas varandas e dois blocos salientes nas extremidades responsáveis por delimitar o 

espaço da varanda e o acesso ao prédio.  

 A edificação possui coroamento em platibanda cheia e cornija saliente em todo o 

perímetro da edificação. A marquise com marcação horizontal e os elementos 

decorativos em argamassa armada de maior destaque na cobertura estão situados no 

topo dos blocos salientes. Os blocos salientes, ou torreões, por sua vez, estão situados 

no acesso principal eram compostos por portadas e óculos de ventilação.  

 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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Figura 40 - Pavilhão para indigentes 

 

 

 

 Os blocos salientes presentes nas extremidades do edifício do pavilhão para 

indigentes contavam com janelas com terminação em arco pleno, o que as diferenciava 

das demais janelas do edifício. Como elemento decorativo, o edifício contava com 

guarda-corpo em balaústre de argamassa armada nas varandas e escadarias, bem como 

cercaduras em argamassa armada nos vãos de portas e janelas e acabamento rusticado 

nas paredes de vedação.  

 O edifício destinado aos indigentes apresenta, em sua fachada, elementos 

diversos, e pode ser compreendido como singular se comparadas com os elementos 

presentes nos demais pavilhões. Essa distinção foi evidenciada na relação de cheios e 

vazios dos blocos de acesso, no pavimento inferior e na delimitação das varandas 

marcada por dois blocos salientes. A delimitação da varanda aponta para a hipótese da 

divisão em ala feminina e masculina no interior das enfermarias.  

 

 

Figura 41 - Fachada pavilhão para indigentes 

 

 

Fonte: Figueiredo (2010) 

Fonte: SESAB (2005) alterado pela autora 
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 A relação de simetria pode ser evidenciada na fachada do pavilhão para 

pensionistas desde as gateiras de ventilação presentes no porão até a repetição das 

janelas em arco pleno nas extremidades da fachada e arquitraves no trecho protegido 

pela marquise e varanda. Além disso, destaca-se a composição do trecho central do 

edifício.   

 

 

Figura 42 - Vista posterior dos pavilhões 

 

 

 

  

 

Figura 43 - Fotografia da construção do pavilhão para desinfecção 

 

 

  

 O pavilhão de desinfecção foi construído em frente ao pavilhão de pensionistas 

com planta retangular, rodeado por janelas, telhado em quatro águas (ver figura 43). 

Demolido alguns anos após a fundação do Novo Hospital, não há registro em planta 

desse pavilhão. No que se refere a sua implantação, pode-se afirmar que o pavilhão de 

desinfecção foi construído em um local central, mas pouco visível, atendendo aos 

princípios do higienismo, explicitados por Guimarães (1923, p.10). Segundo o médico, 

Fonte: IGHB (1918) 

Fonte: Figueiredo (2010) 
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o pavilhão destinado a desinfecção deveria estar situado em local propício de modo a 

evitar a circulação de pacientes contaminados. 

 De modo geral, após análise das fachadas dos pavilhões, foi possível perceber 

que todos os blocos possuem um caráter enobrecido, com acabamentos em cimalha, 

marcação de falsas pilastras, janelas em arco abatido e estruturas de varanda, com 

balaústres em argamassa armada. Existe também uma preocupação em destacar o acesso 

a cada uma das edificações, sublinhando suas escadarias que ganham elementos 

decorativos e destaques na platibanda. Somado a isso, a utilização da argamassa no 

acabamento das paredes externas, que fazia referência à marcação em pedras das 

construções de linguagem clássica, foi identificada como um elemento característico do 

classicismo imperial brasileiro (BRÍGIDA; MIRANDA, 2016). Esse elemento 

decorativo era utilizado no acabamento dos pavilhões do Novo Hospital de Isolamento, 

bem como as modenaturas nos vãos de portas e janelas, e a platibanda com cornija 

saliente, caracterizadas por Sousa (1994) como característicos do classicismo brasileiro 

do período oitocentista.   

 Vale ratificar que a arquitetura dos pavilhões do Novo Hospital de Isolamento de 

Mont Serrat apresentava, em sua composição formal, aspectos correlatos ao debate 

higienista de meados do século XIX e início do XX, bem como um estilo arquitetônico 

que pretendia dialogar com outras edificações destinadas à saúde, fundadas no Brasil e, 

até mesmo outros edifícios de caráter monumental. Uma arquitetura que guarda as 

contradições do debate político, econômico e cultural de uma sociedade que se 

pretendia mais moderna e civilizada, a qual o Hospital – dentre outras ações e 

instituições – foi considerada um instrumento de manutenção da vida.  
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Capítulo 5 

 

5. CONCLUSÃO 
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O Hospital de Isolamento de Mont Serrat apresenta, em sua historiografia, 

expressões materiais distintas, nos séculos XIX e XX, que assinalam as transformações 

das políticas sanitárias, implementadas pelo Estado nos dois momentos, bem como a 

sua correlação com o debate médico-científico, produzido na Bahia, até o início do 

século XX. O objetivo desse trabalho consistiu na realização de uma análise espacial do 

edifício e sua relação com a cidade sob a perspectiva cronológica e discursiva, com 

ênfase para a abordagem técnico-científica dos médicos baianos nos períodos estudados. 

Ao longo da pesquisa, foi possível observar que, no período oitocentista, os 

médicos higienistas acreditavam que os hospitais eram um instrumento indispensável 

para a modernização e reformulação dos padrões urbanos, sendo possível compará-los à 

construção das ferrovias. Nesse sentido, a escolha do local para a construção dos 

hospitais de isolamento se configurava como um modelo de organização da cidade, que 

estava diretamente associado ao discurso higienista e buscava, em última análise, 

reduzir a insalubridade para com isso, modernizar a cidade.  

No entanto, esse modelo de organização da cidade pautado no higienismo que 

levou o Hospital de Isolamento para um local afastado do centro urbano, associado ao 

processo de industrialização e o fim da escravidão, ocorridos em meados do século 

XIX, alteraram significativamente a forma como o tecido urbano foi moldado, 

culminando, possivelmente, na formação das periferias urbanas.  

No caso da cidade de Salvador, o impacto do Hospital de Isolamento se deu de 

modo dual, dado que, segundo o discurso higienista, as estruturas voltadas para o 

atendimento de pessoas com doenças infectocontagiosas eram um potencial agente de 

contaminação para o seu entorno, o que levou à criação de um estigma que impactava 

de modo negativo no processo de ocupação das proximidades dos hospitais. Ao mesmo 

tempo, foi possível notar um processo de adensamento no entorno imediato do Hospital, 

composto principalmente por pessoas recém-libertas e os profissionais vinculados aos 

serviços da instituição, como os cozinheiros e enfermeiros.   

Verificou-se que as pesquisas voltadas para o processo de reestruturação urbana, 

bem como para o surgimento de periferias não apresentam uma documentação que 

vincule organização funcional da cidade ao discurso higienista. No entanto, as fontes 

primárias encontradas apontaram que os médicos baianos tinham o Hospital de 

Isolamento de Mont Serrat, como um elemento fundamental no processo de 

reorganização urbana. O local escolhido para a fundação do Hospital foi referenciado 
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como higiênico, com destaque para as condicionantes ambientais, tais como a 

incidência de luz solar e a ventilação.  

A casa na qual o Hospital seria inaugurado foi descrita no documento de 

fundação como adequada por sua boa condição física e pela quantidade de cômodos. O 

fato de o Hospital ter sido fundado em uma edificação de caráter civil, que não possuía 

a função hospitalar, não foi citado como um aspecto negativo em nenhum relatório ou 

documento encontrado, mas foi justificado pelo caráter emergencial devido ao 

surgimento da epidemia de febre amarela em Salvador. 

É importante destacar que um ano antes da fundação do Hospital de Isolamento 

já havia um debate voltado para a construção e reforma de hospitais, seguindo os 

postulados higienistas formulados na França. Tais postulados foram além dos critérios 

para a construção de hospitais fora dos limites urbanos, pois, nesse período, os médicos 

já debatiam sobre uma série de aspectos voltados para a organização interna e materiais 

de acabamento para a manutenção da higiene dos hospitais. Aspectos que 

demonstravam uma nova forma de pensar a arquitetura dos hospitais, tendo em vista 

torná-la mais higiênica e, por consequência, impactar positivamente no processo de cura 

do paciente. 

Foi possível observar, nas teses dos médicos, que, em meados do século XIX, 

havia um debate voltado para a higiene dos hospitais, o que refuta a premissa de que o 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat priorizou a condicionante da localização por 

falta de aporte teórico no tocante à arquitetura. Desse modo, a documentação encontrada 

relativa à fundação do Hospital de Isolamento em Mont Serrat que evidenciava apenas a 

localização do Hospital como um aspecto positivo, expõe, na ausência do debate, 

relativo às características físicas da casa, uma possível tentativa do Estado e dos 

médicos vinculados a ele, de elevar o status do Hospital por meio do discurso que 

buscou priorizar a salubridade da cidade, deixando de lado as características do edifício 

em si. 

Foi verificado, nos documentos que justificaram a fundação do Hospital de 

Isolamento, uma valorização da condicionante voltada para a localização em detrimento 

dos aspectos inerentes à arquitetura da casa. Desse modo, torna-se possível inferir que o 

discurso predominante dos médicos vinculados à gestão do Estado defendia que a 

principal função do Hospital de Isolamento de Mont Serrat era conferir à cidade uma 

espécie de profilaxia coletiva, retirando do espaço urbano os indivíduos contaminados. 

Uma intervenção voltada para a manutenção dos interesses do Estado e não para a saúde 
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e bem-estar dos indivíduos, uma intervenção com fins políticos e econômicos, que pode 

ser compreendida como uma forma política de contole da população com características 

similares a da medicina urbana. 

Faz-se necessário apontar que o aporte científico atual demonstra que a medida 

da exclusão operada nos hospitais de isolamento estava equivocada, em especial, no 

caso da febre amarela, uma doença infectocontagiosa transmitida por um mosquito. 

Nesse sentido, a construção de um hospital fora da nucleação urbana não seria capaz de 

conferir à população a proteção que os médicos higienistas do período oitocentista 

defendiam como solução para os problemas sanitários.  

Na virada do século XIX para o XX, o debate dos médicos em torno do Hospital 

de Isolamento de Salvador se tornou mais constante. Esses profissionais passaram a 

criticar ainda mais as condições físicas e a capacidade de atendimento do Hospital. 

Nesse período, novas casas foram alugadas e o edifício principal foi reformado. No final 

do período oitocentista, a estrutura do Hospital contava com uma casa principal 

subdividida em espaços administrativos e enfermarias na parte baixa de Monte Serrat e 

outras enfermarias em casas de aluguel, situadas no alto de Monte Serrat. Essa 

configuração, com uma divisão clara das funções no Hospital, aponta para uma tentativa 

de organização dos espaços internos. No entanto, os médicos baianos criticavam as 

diversas debilidades do Hospital, principalmente, as relativas à higiene.  

No início do século XX, após o surgimento de novas epidemias, o Hospital de 

Mont Serrat, que possuía um atendimento voltado para os estrangeiros contaminados 

pela febre amarela, ampliou a sua assistência para a população em geral e, 

posteriormente, para outras enfermidades infectocontagiosas. Consequentemente, a 

estrutura física do Hospital que já apresentava condições limitadas, se tornou ainda mais 

problemática, o que levou os médicos baianos a criticarem ainda mais a sua estrutura 

física e solicitar uma ação efetiva do Estado.  

Houve tentativas por parte do Estado para qualificar o atendimento do Hospital 

por meio de uma reforma de maneira integral nas enfermarias situadas no alto de Monte 

Serrat e, posteriormente, o investimento para a construção de um novo pavilhão que 

funcionaria anexo à estrutura das enfermarias reformadas. Esse novo pavilhão teria 

como modelo o Hospital Pasteur, de Paris, tido como o mais moderno e higiênico da 

época. No entanto, as críticas elaboradas por Meireles Filho, relativas à forma como o 

governador tentava solucionar os problemas sanitários do Hospital, apontam para uma 

possível disputa política entre lideranças. 
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Das discussões para a construção do novo pavilhão do Hospital de Isolamento de 

Mont Serrat emergiram, em Salvador, debates próprios da arquitetura hospitalar, que 

pautaram desde aspectos relativos à mobilidade urbana, dado que o então diretor do 

Hospital defendia que o Novo Hospital deveria ser construído em Brotas, numa região 

mais próxima ao centro urbano, até análises que buscaram correlacionar a arquitetura 

com as condicionantes locais, tais como adaptação do modelo à realidade climática de 

Salvador, como, às condições de insolejamento e ventilação ou aspectos de cunho 

cultural como os hábitos dos pacientes baianos.   

Do debate em torno da obra do novo pavilhão, é possível destacar a atenção dos 

higienistas baianos aos aspectos de organização do edifício e condições climáticas, tais 

como a distribuição dos pacientes no pavilhão, troca de ar das enfermarias, entrada da 

luz solar e escolha do local. O relatório elaborado por Meireles Filho evidencia a 

compreensão do médico relativa às condicionantes ambientais que os médicos europeus 

defendiam em contraposição à realidade da capital baiana. Nesse relatório, o médico 

apontou para a necessidade de adaptar tais condicionantes à realidade local, tanto nos 

aspectos relativos à orientação solar e dos ventos, como nos hábitos e costumes dos 

pacientes brasileiros. Em decorrência da oposição do médico Meireles Filho à 

construção do novo pavilhão em monobloco, a obra foi embargada e o pavilhão 

inacabado doado para uma outra instituição de saúde do Estado. O Hospital seguiu 

funcionando no mesmo local com reformas pontuais e algumas novas enfermarias.  

Em 1910, empreende-se um Novo Hospital, com uma estrutura totalmente nova, 

projetada para acomodar os pacientes com doenças infectocontagiosas. Para a 

construção desse Novo Hospital, foi estabelecido um concurso. O projeto vencedor da 

concorrência contava com sete pavilhões, no entanto, apenas cinco pavilhões foram 

construídos. Um deles, o pavilhão destinado aos pensionistas, seguiu o modelo do 

Hospital Pasteur, de Paris, modelo criticado por Meireles Filho na gestão anterior. Esse 

fato sugere uma contradição entre a produção dos espaços do Hospital e a disputa por 

narrativas, que possivelmente estava mais vinculada ao posicionamento político das 

personalidades envolvidas do que à arquitetura propriamente dita. 

 Foi nesse contexto de disputa política que o projeto do novo conjunto de 

pavilhões foi construído ao lado das enfermarias situadas no alto de Monte Serrat. A 

justificativa para manter o Hospital no mesmo local tinha como premissa a relação da 

ventilação e do insolejamento, característica determinante para a compreensão do 
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hospital enquanto um local higiênico no período oitocentista, no entanto, esse aspecto já 

havia sido superado no período de construção do Novo Hospital, em 1916. 

É importante destacar que o Novo Hospital possuía, em sua distribuição 

funcional, os mesmos elementos das enfermarias em funcionamento, tais como quartos 

para médicos, enfermarias distintas para pensionistas e indigentes, cozinha, desinfetório 

e outros. Nesse sentido, torna-se possível afirmar que o projeto elaborado na primeira 

década do século XX, levou em consideração os aspectos positivos do Hospital antigo e 

os atualizou ao modelo pavilhonar, tido como o mais apropriado para hospitais 

destinados ao atendimento das doenças infectocontagiosas.  

A estrutura física do Novo Hospital apresenta, em sua composição espacial, 

elementos da arquitetura hospitalar que dialogam com os conceitos foucaultianos 

relacionados às formas de atuação do Estado para a manutenção da saúde no período 

moderno. Esses aspectos puderam ser observados na implantação dos pavilhões em 

diferentes cotas de nível no terreno, o que favoreceu, além da hierarquização dos 

espaços, a circulação constante de ar em cada um dos blocos, a organização funcional e 

a distância entre os pavilhões que revelaram o caráter de isolamento, uma característica  

da arquitetura hospitalar que se destinava ao tratamento de pessoas contaminadas por 

doenças infectocontagiosas, bem como a relação do edifício com a cidade, evidenciado 

na composição dos espaços murados e não murados do conjunto arquitetônico.  

A organização interna dos espaços, a disposição das esquadrias e a escolha dos 

materiais construtivos confirmam que o Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat, 

construído no século XX, em sua composição espacial, atendia aos princípios da 

arquitetura hospitalar elencados ao longo dessa pesquisa como mecanismos modernos 

de promoção da cura do paciente, uma superação do modelo da exclusão, ou das 

quarentenas, que constituía uma das formas de organização dos pacientes por meio da 

sua arquitetura. O Novo Hospital, fundado com tipologia pavilhonar, seguiu os 

princípios considerados como os mais adequados para o atendimento de pessoas 

contaminadas por doenças infectocontagiosas e refletiu algumas das discussões 

existentes na capital baiana que tangenciavam as políticas de promoção da saúde e o 

higienismo.  
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Vale destacar que, tanto no século XIX como XX, os médicos higienistas 

acreditavam no potencial de cura existente nas características físicas dos hospitais, tanto 

no que se refere à cidade, quanto ao edifício. Foi verificado que as transformações do 

Hospital de Isolamento de Mont Serrat, ao longo dos anos, revelam os padrões e as 

políticas de saúde implementadas pelo Estado na cidade de Salvador. A análise das 

relações espaciais do Hospital aponta que, no primeiro momento, a atuação pública 

privilegiou a exclusão em detrimento das condicionantes espaciais da edificação, apesar 

do debate voltado para a higiene dos hospitais já existir na capital baiana. Anos depois, 

mesmo tendo passado por pequenas reformas, foi iniciado um movimento para a 

reconstrução do Hospital que revelou, além da necessidade de modernização da 

edificação, a urgência para a ampliação e melhoria das condições de atendimento das 

pessoas infectadas por doenças contagiosas.  

Ao analisar o Hospital de Isolamento de Salvador, nos séculos XIX e XX, 

conclui-se que a sua materialidade inicialmente permeou o discurso higienista vinculado 

à proteção dos habitantes da cidade e com o decorrer dos anos, sua estrutura física 

passou a responder aos paradigmas médicos evidenciados em reformas e, 

principalmente, na construção de um Novo Hospital. Tais aspectos revelam, no 

conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, atual Couto Maia 

(que se encontra em desuso), uma estrutura que ainda permanece íntegra, como um 

lugar de memória, que expressa parte do contexto da história da saúde e da história 

social da Bahia.  
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