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Resumo: 
No Brasil, e em Goiás o ataque aos males endêmicos, o controle do indivíduo 
pelo discurso e poder médico, a educação sanitária e a higienização do espaço 
público passam a ser fundamentais a partir da década de 1920. Haja vista que 
o processo de desenvolvimento do capitalismo que atingia a região cobrava 
ações em relação à própria estruturação do corpo do trabalhador e o 
conseqüente incentivo à produção. É nesse debate que se insere o plano de 
controle da lepra em Goiás. Nesse período a imagem de grupos de indivíduos 
errantes, dependentes da caridade pública, improdutivos, destoava do projeto 
modernizador de saneamento dos espaços e intervenção sobre o corpo, 
representavam parte dos elementos formadores da anormalidade e sua 
“inclusão” deveria dar-se pela segregação. Esse processo que ocorre no 
estado, a partir da década de 1920, é o objeto dessa pesquisa, que se 
desdobra buscando compreender a construção da hanseníase em Goiás, as 
ações para a organização das instituições de controle e profilaxia da doença, 
bem como as normas que permeiam essas atividades. Para sustentar essa 
análise, nos fundamentamos no estudo de textos jornalísticos, do Regulamento 
de Saúde Pública de 1931, bem como na revisão da bibliografia sobre a 
história da saúde em Goiás. 
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As primeiras ações em relação à lepra em Goiás datam de 1830 

quando o governo provincial afastou da capital os atingidos pelo mal, 

adquirindo um terreno nos arredores da cidade para onde foram 

encaminhados1 se responsabilizou em manter a estrutura do estabelecimento2. 

                                                        
1 Gilka Vasconcelos Ferreira de SALLES.  Saúde e Doenças em Goiás (1826-1930). In Saúde 
e Doenças em Goiás: a Medicina Possível: uma contribuição para a História da Medicina em 
Goiás. Lena Castelo Branco de Freitas (org). – Goiânia: Ed. Da UFG, 1999. (p.98). 
2O presidente Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, com base na Lei 24 de 31 de Julho de 1835 
mandava resolver os problemas das goteiras que incomodavam ‘os miseráveis’ que se 
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A administração ficava a cargo do Hospital de Caridade São Pedro de 

Alcântara, subvencionado pelo Governo provincial, assim como a distribuição 

de gêneros alimentícios. A existência de um espaço exclusivo para esse grupo 

de doentes buscava impedir que continuassem vagando pelas ruas da cidade, 

mas, apesar da segregação imposta pelas autoridades, eles constantemente 

eram vistos nas proximidades do Hospital de Caridade para receberem o seu 

sustento, ou ainda junto aos outros pobres, a pedirem esmolas 3. Em 

Pirenópolis, na região das Lages, segundo as anotações das memórias de 

Jarbas JAYME (1895-1968), havia, quando de sua infância, algumas casinhas 

onde habitavam famílias de leprosos, em condições de precariedade. Era a 

Sociedade de São Vicente de Paulo quem se responsabilizava pela atividade 

de assistência, tanto em direção aos pobres4 quanto dos doentes. O cuidado 

ofertado era restrito à alimentação, “a cosinha do Asylo, com as necessarias 

precauções, enviará alimentação aos leprosos que a Sociedade de S. Vicente 

mantiver em abrigos no subúrbio, facilitando o isolamento desses doentes e 

retirando-os da mendicância” 5. Nos vários municípios, onde não havia 

hospitais as autoridades eram, segundo disposição da resolução provincial, 

obrigados a construir um edifício e destiná-lo ao abrigo dos atingidos por 

doenças infecto contagiosas6.   

No espaço rural (a bacia dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu) a 

lepra e a tuberculose eram consideradas raras, segundo a observação de Frei 

Audrin, elas assustavam outras regiões do país, mas, que ali eram inexistentes, 

                                                                                                                                                                   
achavam ‘recolhidos’ naquele abrigo e representavam risco para a estrutura do prédio. 
Manuscrito, 1832. Arquivo Frei Simão Dorvi. Fundo Documental Hospital da Caridade São 
Pedro de Alcântara. 
3 Gilka Vasconcelos Ferreira de SALLES.  Saúde e Doenças em Goiás (1826-1930). In Saúde 
e Doenças em Goiás: a Medicina Possível: uma contribuição para a História da Medicina em 
Goiás. Lena Castelo Branco de Freitas (org). – Goiânia: Ed. Da UFG, 1999. (p.99). 
4 As Conferencias Vicentinas da Sociedade São Vicente de Paulo começam a ser fundadas em 
Goiás a partir de 1885. Em Goiás nas quatro primeiras décadas do século XX foram criados 
vários núcleos formando uma vasta rede presente em diversas cidades. Sobre essa questão 
ver Rildo Bento de Sousa. Pobres, doentes e desvalidos: o asilo São Vicente de Paulo na 
cidade de Goiás 1909-1935. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás, 2010. 
5 Jarbas JAYME. Esboço Histórico de Pirenópolis. 1ª ed. Estado de Goiás. Pirenópolis, 1971. 
Segundo o mesmo autor a Instituição aprovaria seu estatuto em 26 de junho de 1934. 
6 Artigo 3º da resolução provincial n. 24, de 31 de julho de 1835. Segundo Jarbas JAYME. 
Esboço Histórico de Pirenópolis. Estado de Goiás. 1ª ed. 1971 p. 174. 
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o que servia como argumento de sua tese sobre a salubridade do sertão e do 

sertanejo. Lembra a falta da assistência social, bem como de instituições como 

hospitais, asilos e orfanatos, o que segundo a sua avaliação reforçava a 

importância da caridade dentre os vizinhos e conhecidos, em especial para 

com os doentes. Reforça que até mesmo para os doentes contagiosos o auxílio 

era ofertado, nesses casos sugere, 

levantão, se for preciso, um ranchinho de palhas num recanto isolado e lá 
os donos do sítio irão prestar-lhes os mais atenciosos serviços, sem 
preocupação de perda de tempo ou de perigo para a saúde. Até 
restabelecer-se ou exalar o último suspiro, o enfermo será tratado como se 
fora um membro da família 7. 

 

Muitos procuravam respostas para os seus males, acampando-se 

nas proximidades das águas termais de Caldas Novas e Caldas Velhas (Rio 

Quente) consideradas curadoras. Um estudo feito pelo Médico Moretti Fóggia 

da cidade de Goiás, em 1839, trata sobre a hipótese das águas termais 

curarem a lepra e motiva um intenso debate sobre esse problema sanitário no 

país. É por meio dessa discussão que podemos perceber os elementos 

caracterizadores das práticas médico e política para a lepra. A explicação da 

doença fundava-se nas concepções da patologia humoral, somados a aspectos 

climatológicos e anatomoclínicos. Donde a discussão sobre hereditariedade, 

contágio e ainda fatores alimentares e ambientais como explicadores da 

doença. Nesse sentido, por exemplo, médicos como Joaquim C. Soares 

Meirelles, Francisco de Paula Candido e José Francisco Xavier Sigaud 

“defenderem a hereditariedade, rejeitando a idéia de contágio” 8. Por isso a 

‘convivência’ com os doentes não gerava ainda as reações de medo que foi a 

marca definidora das práticas médicos sociais no século XX.  O abrigo e 

Hospital cumpriam, naquele momento, o que se compreendia como sendo sua 

função enquanto instituição: a caridade e a assistência material tanto aos 

                                                        
7  Frei Audrin veio para o Brasil em 1903 e para o sertão de Goiás em 1904, permanecendo até 
1928 junto à Congregação Dominicana. Frei José M. AUDRIN. Os Sertanejos que eu conheci. 
Livraria José Olympio, Rio de Janeiro, 1963. (p. 157) 
8 Dilma CABRAL. A Lepra e os novos referenciais da medicina brasileira no final do século XIX. 
O Laboratório Bacteriológico do Hospital dos Lázaros. In NASCIMENTO, Dilene Raimundo e 
CARVALHO, Diana Maul, MARQUES, Rita de Cássia (orgs). Uma História Brasileira das 
Doenças. Vol. 2, Rio de Janeiro: Maud, 2004, p. 154. 
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doentes quanto aos pobres, respeitando um conjunto de princípios cristãos9. 

Tal percepção em relação ao cuidado desses enfermos e indiretamente à 

compreensão da doença parece permanecer até inícios do século XX.  

Em Anápolis, grande centro comercial do estado, até 1931, os 

leprosos perambulavam livremente10. No entanto, no início daquela década 

passaram a ser notados e considerados os causadores de problemas para a 

população. Nas diversas festividades religiosas os doentes, expondo suas 

chagas, esperavam a resposta dos fiéis em forma de esmola. A Romaria de 

Trindade, por exemplo, transformou-se tradicionalmente em espaço de 

aglomeração de devotos, a intensificação do sentimento caritativo religioso 

atraía pedintes de várias regiões do Estado. Durante o período da Romaria 

havia uma divisão das ruas da cidade “certa rua era reservada para os leprosos 

e outros doentes, e outras ruas para os mendigos”  11, indicando para o início 

do século XX já uma nova preocupação com o ajuntamento e convivência entre 

doentes contagiosos e os demais indivíduos. 

Até o final do século XIX a definição do foco de infecção e contágio 

da lepra, como sendo o corpo do indivíduo doente, não era claramente 

proposta. Dessa forma, a construção de discursos normativos em relação aos 

espaços (públicos ou privados) fundava-se nas concepções de uma medicina 

miasmática. Por meio das estratégias discursivas buscava-se inserir no 

cotidiano, hábitos de higiene corporal e mental, através das Posturas Policiais e 

do Hospital. Essas estratégias de controle respondiam a exigências das 

classes dominantes de subordinar à exigência do trabalho a uma população de 

pobres e vadios que se juntavam nos espaços públicos e causava o medo de 

movimentos sociais12 e de assistência e afastamento dos doentes que se 

                                                        
9 Sônia Maria de MAGALHÃES. Hospital de Caridade São Pedro de Alcantâra: assistência e 
Saúde em Goiás ao longo do século XIX. História, Ciência, Saúde. Manguinhos. Vol. 11(3), set-
dez, p. 661-683. 
10 Haydée Jayme FERREIRA. Anápolis sua vida, seu povo. Centro Gráfico do Senado Federal, 
1979, p. 174-176. 
11 Archibald TIPPLE. Bandeirantes da Bíblia no Brasil Central. Casa Editora Aplic, 1972, p. 98. 
12 Cristina de Cássia Pereira Moraes. As Estratégias de Purificação dos espaços na capital da 
Província de Goiás. 1835-1843. Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Ciências 
Humanas e Letras, Universidade Federal de Goiás - Goiânia, 1995. E ainda; Cristina de Cássia 
Pereira Moraes. O Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara e os trabalhadores na cidade 
de Goiás – 1830-1860. In Saúde e Doenças em Goiás: a medicina possível: uma contribuição 
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misturavam ao primeiro grupo. A insistência no isolamento, mais que reforçar 

uma prática médica isolacionista, era ainda uma prática social, de assistência e 

controle. O convívio com a população sadia, a composição de um quadro de 

desordem urbana juntamente com pobres e vadios e a dependência da 

caridade e assistência por parte de instituições religiosas, familiares ou vizinhos 

constituem o quadro no qual inserimos a lepra durante o século XIX em Goiás. 

Tal quadro se transforma no início do XX, como exposto nos documentos, 

artigos de memorialistas e viajantes que passaram pela região. Na década de 

1920, apresenta-se uma nova representação do doente e da doença que se 

afirma por meio de novas práticas e pela construção de novos discursos, 

transformando a doença em um problema médico social. E passa a cobrar 

ações efetivas no sentido de segregação, bem como o estabelecimento de 

normas e de estratégias de controle social. Os conhecimentos médicos da 

parasitologia, da epidemiologia e bacteriologia, que haviam vivido grandes 

progressos desde o final do século XIX, dariam o tom do projeto de construção 

de instituições de isolamento dos doentes de lepra.  

Os estudos da bacteriologia13 possibilitaram a construção de uma 

nova relação entre a ciência e a sociedade. Algumas estratégias políticas de 

uso do discurso científico para o reforço da higiene e para o controle por meio 

da saúde pública tiveram fundamental contribuição dos estudos 

bacteriológicos. A perspectiva do contágio, por exemplo, e as práticas de 

isolamento e de segregação para os ‘impuros e perigosos’, como é o caso dos 

leprosos, se processa enquanto novidade. É dentro dessa perspectiva 

transformadora que as doenças são repensadas, redefinidas, bem como 

reagrupadas dentro de uma nova perspectiva de ‘ataque’ médico aos males14.  

É com a redefinição científica da lepra na transição do século XIX 

para o XX que ela aparece como um problema médico sanitário. Essa 

percepção, do doente de lepra como um problema médico, foi sendo percebida 
                                                                                                                                                                   
para a história da medicina em Goiás/Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (organizadora). 
– Goiânia: Editora da Universidade Federal de Goiás, 1999. 
13 Andrew Mendelsohn. Bactériologie. In Dictionaire de la Pensée Medicale. LECOURT, 
Dominique. Paris : PUF, 2004. (p. 147-153). 
14 Andrew Mendelsohn. Bactériologie. In Dictionaire de la Pensée Medicale. LECOURT, 
Dominique. Paris: PUF, 2004. (p. 147-153). 
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socialmente ao longo das primeiras décadas do século XX em Goiás. Carlos 

Pereira de Magalhães, ao buscar hotel em Roncador, cita em suas cartas que,  

ao despertar pela manhã na única pensão do bairro residencial dos 
graúdos, descobri que o hoteleiro estava atacado pelo mal de Hansen. A 
cama e as paredes criavam os percevejos15, provável transmissor de uma 
enfermidade que só respeita Nosso Senhor. Informado que havia outra 
pensão na margem oposta, na rua das palhas e dos mocambos, atravessei 
o rio à procura de recomendado barracão. Estava o hoteleiro ausente, mas 
empregados seus, de caras patibulares, receberam-me. No dia seguinte 
aparece o tal, faltavam-lhe várias falanges dos dedos, lepra mais 
adiantada que no colega do bairro aristocrata.16 

Júlio PATERNOSTRO17, fundamentado nas observações resultantes 

de sua viagem, afirma ter observado casos de lepra em Goiás, indicando o 

número provável de dois mil doentes, já que o censo ainda não havia sido feito. 

Acrescenta que, no sudoeste goiano, os problemas são escondidos pelas 

famílias por medo da reação dos vizinhos e da perda de casamento para os 

filhos solteiros. Adianta que os enfermos não recorrem ao tratamento médico e 

disseminam a doença numa região que recebia considerável número de novos 

moradores, constituindo-se assim num grave problema sanitário. Assegura ser 

a lepra ao lado da malária, doenças endêmicas demandando ações sanitárias 

emergenciais para o seu cuidado. Pois “Não há leprosário nem serviços de 

ambulatórios para atender aos casos que vivem segregados no mato ou nas 

moradias das cidades. Lá ninguém arrepia os cabelos quando se diz que a 

família tal é de leprosos” 18.  

A visibilidade dos doentes vai se constituindo em fins do XIX e início 

do XX, e se mostra marcante durante a década de 1920. Na capital, por 
                                                        
15 Em 1919, ano dessa correspondência, ocorria a discussão sobre a forma de contágio da 
lepra, se direta de pessoa a pessoa ou se por meio de picadas de inseto, o que justifica o 
pensamento do missivista. 
16 Carlos Pereira de Magalhães era um advogado contratado pela empresa Goiaz Brazil 
Development Syndicate e viajou por Goiás representando a empresa no ano de 1918.  As 
‘Cartas de Goiás no princípio do Século XX’ expressam a visão do autor sobre essa região no 
período de 1918 a 1925. Carlos Pereira de Magalhães. Cartas de Goiás- no princípio do Século 
XX; prefácio de Antonio Pereira de Magalhães, 2004. 
17 Um dos médicos do Serviço de Febre amarela (em cooperação com a Divisão Internacional 
de Saúde Pública da Fundação Rockefeller com o governo brasileiro), que empreendeu viagem 
científica pelas comunidades ribeirinhas do Tocantins e Araguaia, entre os anos de 1934 e 
1938, e pelas regiões do sudoeste e centro do Estado de Goiás entre novembro de 1934 e 
março de 1935 
18 Júlio PATERNOSTRO. Viagem ao Tocantins. Companhia Editora Nacional, 1945. (p. 309-
310) 
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exemplo, o aumento do número dos atingidos pela enfermidade, que, carentes 

de amparo, perambulavam pelas ruas leva a comunidade local a tomar para si 

a responsabilidade de construir um prédio para onde aquela população poderia 

ser encaminhada. Cordolino AZEVEDO19 em suas reminiscências afirma que 

algumas mulheres da cidade teriam se juntado e tomada àquela decisão. 

Criaram com esse fito a Associação dos Lázaros da Cidade de Goiás20 em 

março de 1925 com o objetivo de angariar recursos para a construção de um 

leprosário na cidade. A participação popular e particular provinha de goianos de 

todas as regiões (prósperos comerciantes, industriais, fazendeiros, políticos) 21. 

Os valores das ofertas e os nomes dos doadores eram intensamente 

divulgados 22.  O apelo era dirigido àqueles que por um lado respondiam 

positivamente à “missão humanitária” de dar abrigo aos leprosos, mas também 

buscavam resguardar os sadios e indiretamente defendiam a instituição familiar 

do risco que significava o contágio da doença, com aquele ato de caridade 

cristã. Assim, se invocava em Goiás “o espírito de benemerência”, como 

acontecia na Europa e na América do Norte, da “melhor sociedade” goiana, 

pois “Os sanatórios e os leprosários se multiplicam em todos os países 

civilizados e onde quer que os governos cuidem um pouco da saúde dos seus 

governados” 23. O governo do Estado se juntou ao esforço popular,  

oficiosamente, lançou as vistas para o grave problema, chegando a cobrar 
uma taxa de 200 reis por pessoas que embarcasse na Estrada de Ferro 
‘Goiás’ ou passasse pelos nossos portos fluviais, Lei 812, de 02 de agosto 

                                                        
19 Cordolino AZEVEDO (1884-1958). Terra Distante: Impressões de Goiaz, 1925, p. 95. 
20 Jornal o Democrata de 23 de abril de 1926.  
21 Em 1926, a Revista a Informação Goyana informa que seu diretor cumprindo um dever 
“moral e patriótico” havia iniciado uma subscrição entre os goianos que viviam no Rio de 
Janeiro com o objetivo de financiar as obras do leprosário da capital já “em construção”. “Para 
a construção de leprosário na capital de Goiás". Revista a Informação Goyana. Edição de 
outubro de 1926. (p. 1123) - (Coleção fac-similar). Com o valor de 50$00 réis. 
22 Sobre a publicação das doações ver: “Leprosário de Goiás”, mais de 1.906,000 reis de 
donativos – Jornal o Democrata, Goiás, 30 de outubro de 1925; “Mais Donativos”, Jornal O 
Democrata de 15 de maio de 1926; “Leprosário de Goiás”, O Democrata de 16 de julho de 
1926. Indica que a soma recebida era de 19.990:000 réis, depositados no banco hipotecário de 
Minas Gerais a juros de 8%; “Leprosário de Goiás”, Jornal O Democrata, de 20 de agosto de 
1926; “Missão Humanitária”, Jornal O Democrata 12 de março de 1926; Jornal o Democrata de 
23 de abril de 1926; Revista a Informação Goyana. “Para a construção de leprosário na capital 
de Goiás". Edição de outubro de 1926. (p. 1123) - (Coleção fac-similar). Com o valor de 50$00 
réis; “O Mal de Hansen”, Jornal O Democrata de 25 de agosto de 1928.  
23 “Missão Humanitária”, Jornal O Democrata 12 de março de 1926. 
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de 1926, para auxiliar a manutenção e construção de um Leprosário na 
então capital de Goiás.  24 

A sociedade chamava a atenção dos poderes públicos, mostrando a 

necessidade de ações assistenciais locais, pois se acreditava que o alarme 

ecoava “até as escadas dos palácios presidenciais, fazendo com que os 

governos acudam aos apelos da população” 25. Lamentava-se, no entanto, que 

diferentemente de outros estados como São Paulo, Goiás não merecesse a 

atenção do governo federal no quesito saúde pública. Mesmo as instituições de 

caridade, tão presentes por meio das Santas Casas nos outros estados, aqui 

não encontravam homônimas, e o Hospital São Pedro de Alcântara e o Asilo 

São Vicente de Paulo, ‘milagrosamente’ sobreviviam “pois desde a sua 

fundação tem se mantido quase com seus próprios recursos e não fossem os 

espíritos caridosos e algumas subvenções que recebe já teria cerrado suas 

portas à pobreza de Goiás” 26. 

O projeto do leprosário de Goiás era inserido no processo de 

modernização e medicalização da lepra. Levando o Estado a se esforçar no 

sentido de finalização da obra. Em decorrência de disputas políticas ocorridas 

na década de 1930 e o afastamento dos antigos diretores da Associação dos 

Lázaros, o governo do estado cria uma nova comissão27. Ela desenvolveu 

estudos para análise do melhor local para a construção do leprosário. Os seus 

representantes afirmavam que embora soubessem que “o quantum existente 

em espécie, a juros na Casa Bancária Amorim, em Araguari, pouco representa 

para realização de obra tão gigantesca, todavia constituirá o início da cruzada 

pró-leprosos”, permitindo o início da construção “em logar propício com certo 

conforto, distante da Capital e ao abrigo da repulsa humana” 28. O Relatório 

entregue ao governo do Estado em 1935 com os resultados desses estudos 

propunha um parecer favorável à compra de um terreno na região de Ouro Fino 

devido ao isolamento, a existência de água, a fácil comunicação com a capital, 
                                                        
24 Correio Oficial 05 de outubro de 1937 – Arquivo Público Estadual de Goiás. 
25  “Missão Humanitária”, Jornal O Democrata 12 de março de 1926. 
26 “Instituição que Perece”, Jornal O Democrata, 19 de março de 1926. 
27 Decreto n.5047 de 12 de outubro de 1934. 
28 Ofício da Diretoria do Serviço Sanitário do Estado de Goiás em 05 de abril de 1932. Caixa 
807 Documentos Avulsos – Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 
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o tamanho que permitia a cultura agrícola e a facilidade de construção29. Em 

1937, Eliel Martins comenta em um artigo, publicado no Correio Oficial, que os 

valores arrecadados estavam “em depósito, e, quanto à construção, nada de 

positivo se fez. 

Às despensas da iniciativa frustrada da cidade de Goiás, em Anápolis, 

Ilha do Bananal e Catalão foram criados estabelecimentos de assistência 

médica e espiritual aos leprosos: o “ABC da filantropia30 Goiana”. Na região 

norte do Estado, o projeto de evangelização dos índios Karajás, desenvolvida 

após 1925 pelo missionário Josiah Wilding e pelo Reverendo Archibald 

Macintyre, da Missão União Evangélica Sul Americana, resultou na construção 

de outro leprosário na Ilha do Bananal31, no Leprosário de Macaúbas, o 

trabalho de assistência aos doentes se desenvolveu com a chegada na região 

da médica naturalista Rettie Buchan32, que a partir de 1930, auxiliada por uma 

enfermeira, oferece o socorro médico-curativo aos seus assistidos. Os 

pacientes atendidos recebiam como tratamento a aplicação do óleo de 

chaumolgra, que representava o que havia de mais moderno no cuidado das 

chagas causadas pela doença. Em 1933, segundo as afirmações do diretor e 

reverendo ao leprólogo H. C. de Araújo, a instituição atendia a 53 doentes33, 

sem auxílio dos poderes públicos ou associações34. 

Na cidade de Catalão em 1929, a preocupação com o aumento da 

população, pobre e atingida por doença contagiante incentivou a criação de 

                                                        
29 Parecer da Comissão de Análise para Construção do Leprosário da Cidade de Goiás. 
Documentos Avulsos cx. 864. 
30 Diana Obregón TORRES afirma que principalmente na Inglaterra no final do século XIX 
desenvolveu-se um verdadeiro sentimento de ‘leprofilia’, decorrente do ressurgimento de uma 
doença que se considerava extinta desde a Idade Média e desse sentimento revitalizou-se 
instituições caritativas já esquecidas, mas importantes no financiamento de atividades voltadas 
para o cuidado dos doentes em várias regiões. 
31 Na divisão administrativa do Estado de Goiás, a Ilha do Bananal pertencia ao Distrito de 
Macaúbas que fazia parte do município de Goiás. 
32 Rettie Buchan Wilding (1889-?). “semeando em lágrimas”, Anápolis, Casa Aplic, 1979. O livro 
foi originalmente escrito em 1960, em língua inglesa, e intitulado “sowing in tears”.  
33 A lepra e as organizações antileprosas no Brasil em 1936. Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz (on line). 1937; 32 (1), p. 154. ISSN 0074-0276.  doi: 10.1590/S0074-
02761937000100012.  
34 “Leprosários de Goiás”. Revista A Informação Goyana, edição de outubro de 1932, p. 1690 
(Coleção fac-similar). 
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novo estabelecimento. Pode-se conjeturar que o motivo da construção de um 

leprosário naquela cidade deve-se a afirmação sempre corrente de que a 

maioria da população leprosa em Goiás nos primeiros anos do século XX era 

advinda de São Paulo e Minas Gerais onde a política de isolamento empurrava 

os doentes para o estado vizinho. Catalão estando na divisa com o estado 

mineiro, pode ter sido o espaço procurado por esses fugitivos da política 

isolacionista posta em prática em Minas. Ainda, era um centro de 

desenvolvimento naquela região, atraindo imigrantes, dentre eles missionários 

protestantes estrangeiros que foram os iniciadores de um plano de assistência 

filantrópica aos doentes. Nesse sentido, se contava que o propósito de 

construção “não ficará por certo como a casa de caridade projetada aqui há 

tantos annos e que, antes de começar, naufragou para sempre” 35. O 

empreendimento se fundamentava discursivamente em três fatores: o apoio de 

uma instituição estrangeira, que segundo Sebastião Mendonça de Brito36, era 

formada por congregados em Nova Iorque e Londres; a experiência com a 

atividade filantrópica de sua idealizadora, pois “foi matrona de um grande 

hospital em Glascow na Escócia” de onde era originária; e o apoio das 

autoridades locais, pois “Já requereu aos poderes competentes um local para 

fundar o leprosário” 37. Helena Bernard propunha usar a verba e o apoio dos 

médicos “que queiram prestar os seus serviços scientificos para tão útil quão 

humanitário fim”, autoridades e população local para a construção do leprosário 

que contaria ainda com clínica médica e farmácia, dispunha-se à construção 

não de uma “casa de caridade para doentes miseráveis”, mas “uma enfermaria” 

para tratamento aos leprosos 38. Em 1936, a instituição aprova seu estatuto, e 

                                                        
35 Leprosário em Catalão. Jornal de Catalão, 01 de setembro de 1929, n. 21. Arquivo Histórico 
Estadual.  Coleção de Jornais, n. 229.  
36 Revista Educação e Saúde, (n. 29-30) agosto e setembro de 1946, p. 51. 
37 “Leprosários de Goiás”. Revista a Informação Goyana, edição de outubro de 1932, p. 1690 
(Coleção fac-similar) 
38 Leprosário em Catalão. Jornal de Catalão, 01 de setembro de 1929, n. 21. Arquivo Histórico 
Estadual.  Coleção de Jornais, n. 229.  
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passa a receber a orientação terapêutica de três médicos: Eliel Martins, Sadye 

e Luiz Alcantara 39. 

Na cidade de Anápolis, que se desponta como espaço de atração de 

população e de investimentos econômicos, devido a sua urbanização e 

modernização, a preocupação para com os leprosos dá origem a um 

estabelecimento no início da década de 1930. James Fanstone40 comenta, 

explicando as condições de sua criação, que as enfermeiras e missionárias do 

seu hospital “gostavam de visitar e dirigir reuniões evangélicas nas cabanas de 

pessoas muito pobres do outro lado da cidade”, o que os teria atinado a 

comprar naquela localidade uma cabana que servia “como sede de assistência 

clínica nas quartas-feiras à tarde e trabalhos evangélicos nos domingos à 

tarde”. Foi esse médico que “abriu no subúrbio da cidade um pequeno 

ambulatório para medicar os hansenianos residentes mais próximos”, que 

posteriormente “entregue à Conferencia S. Vicente de Paulo daquela cidade” 

permaneceu sob sua administração 41. Haydée FERREIRA reforça a 

preocupação da sociedade para com os doentes, que denunciavam na reunião 

da Conferência Vicentina em 1931, que “diversos leprosos se servirem da água 

que corre para o ‘Catingueiro’, água essa com que muitos chacareiros regavam 

suas plantas, pedindo, assim, qualquer medida para o caso”. Dessa 

reclamação teria surgido um pedido de um terreno ao prefeito “para a 

construção de uma casa para isolamento daqueles enfermos”. A doação de 

área em local distanciado da cidade, denominado “Mato da Intendência”, 

permitiu o início das obras e a inauguração do abrigo em julho de 1932. Nos 

jornais locais, notas datadas dos meses de junho e agosto de 1932 comentam 

auxílios recebidos para a construção do asilo e de pavilhões do leprosário, e o 

valor do trabalho filantrópico da Sociedade São Vicente de Paulo para com os 

mendigos e leprosos da cidade 42, bem como reforçam a importância do 

                                                        
39 Revista Educação e Saúde, (n. 29-30) agosto e setembro de 1946, Arquivo Histórico 
Estadual de Goiás. 
40 Em seu livro Missionary Adventure in Brazil, citado por BORGES, Humberto Crispim. História 
de Anápolis. Ed. CERNE, 1975, p.111.  
41 Correio Oficial de 05 de outubro de 1937 – Arquivo Público Estadual de Goiás. 
42 “pela Pobreza Local”. In Annapolis, 05 de junho de 1932; Jornal Voz do Sul, anno II, n. 80; e 
“Obras Vicentinas”. In Annapolis, 28 de agosto de 1932; Jornal Voz do Sul, ano II, n. 92. 
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“sentimento de philantropia”, ao dar entusiasmo “para emprehenderem a 

execução dessas obras meritoriais e altruísticas” 43. Haydée FERREIRA 

acrescenta que o leprosário manteve-se até 1937, quando “já abrigava 65 

pessoas”, sob a direção de Graciano Antônio da Silva, confrade da Conferencia 

de São Vicente de Paulo, sendo então repassada para Moacyr Romeu Costa, 

maçom e espírita, que com doações particulares empreendeu a construção de 

novas casas para os doentes 44. As três instituições foram auxiliadas, após 

1937, por verbas previstas no orçamento do Estado45 também para a 

construção do Leprosário da Cidade de Goiás 46, embora esse nunca tenha 

chegado a termo.  

A construção de instituições especificamente para o tratamento da 

lepra, a visibilidade do doente e da doença e a participação da sociedade em 

prol da construção de espaços específicos para o isolamento dos enfermos 

demonstram um novo olhar em relação a esse problema, agora entendido 

como médico. Tais mudanças estão inseridas no campo das transformações na 

própria construção histórica da lepra. E elas podem ser mais facilmente 

observadas no deslocamento do discurso na legislação construída naquele 

período. 

Discurso Médico e Normalização da Lepra em Goiás  

A primeira ação, de constituição de uma legislação para o cuidado 

dos leprosos em Goiás, foi tomada pelo presidente de Província José 

Rodrigues Jardim, que além de construir um abrigo para os doentes, 

estabeleceu por meio da lei n. 24, de 31 de julho de 1835, que o sustento e 
                                                        
43 Jornal Voz do Sul de 05 de junho de 1932. O espírito de filantropia se difundiu, por exemplo, 
“o dr. Benedito de Barros Abreu, grande filantropo, foi o mais destacado aprovisionador do 
‘Asilo São Vicente de Paulo’, fundado por D. Abel, quando era vigário da cidade e inaugurado 
em 1933”. Ver ainda Amador ARIMATHÉA. Anápolis – Suas Ruas – Seus Vultos – Nossa 
História. Goiânia: Papillon Gráfica, 2007. 
44 Haydée Jayme FERREIRA. Anápolis sua vida, seu povo. Centro Gráfico do Senado Federal, 
1979. 
45 Auxílio às Nossas Instituições de Caridade. Diário Oficial do Estado de Goiás, 10 de 
novembro de 1936. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. No mesmo ano, o senador Nero de 
Macedo apresenta no senado uma proposta de emenda ao projeto de lei n. 54, onde se aprova 
um auxílio para a instituição. 
46  Correio Oficial de 18 de dezembro de 1937. Publicação do Decreto Lei n. 57, de 7 de 
dezembro de 1937. Arquivo Público Estadual de Goiás. 
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tratamento ficariam a cargo do Hospital de Caridade. Nessa legislação nota-se 

primeiro a não distinção entre “morféia, lepra e chagas cancerosas”, segundo 

uma compreensão de infecção para explicação da doença (vista além do 

corpo) e menor valoração da questão do isolamento.47 

Essa legislação mostra a percepção da função do Hospital que 

estava voltado para a assistência aos pobres e indigentes e não como espaço 

de cura. Doentes, pobres e indigentes tornaram-se temidos e eram quase 

sempre os responsáveis pelos ajuntamentos e pelas revoltas sociais48. Com o 

desenvolvimento da medicina moderna, temos conseguinte, a reformulação da 

função do hospital, de espaço de abrigo, assistência material e espiritual para 

espaço de cura; somados a construção da lepra enquanto doença contagiosa, 

cujo único foco de infecção era o doente. Com base nessa leitura, podemos 

compreender a reformulação, na década de 1920 do Regulamento do Hospital 

São Pedro de Alcântara, que proíbe o atendimento aos atingidos pelo mal de 

Hansen, loucos, epiléticos e doentes infecto-contagiosos 49. O Hospital ao 

medicalizar-se, precisa considerar a impossibilidade de manutenção de 

doentes no ambiente hospitalar sem a estrutura necessária para a sua 

separação. O mesmo processo ocorre em relação aos abrigos da Sociedade 

de São Vicente de Paulo, cujo regulamento excetua o cuidado com o grupo que 

poderia ser considerado perigoso à coletividade e fonte de contágio: os infecto-

contagiosos.  

O problema sanitário, de forma ampla, teve como uma das primeiras 

respostas, a elaboração de seu Regulamento de Higiene em 1926, 

(reelaborado em 1931 e reformado em 1938) que segundo Itami CAMPOS50 

                                                        
47 Odorico Costa. “A Campanha Contra a Lepra em Goiaz”.  Correio Oficial, 28 de setembro de 
1943. Coleção Arquivo Público Estadual, n. 232, janeiro - junho de 1943. 
48 Um grupo que Jacques Danzelot define como participante do mundo dos ‘sem família’, ou 
seja, uma população flutuante que devido ao ‘vexame’ social estavam afastados de qualquer 
instituição que limitasse sua ação. Jacques Danzelot. A Polícia das Famílias. 2ª edição. Rio de 
Janeiro, editora Graal, 1986. 
49 Regulamento do Hospital de Caridade da Cidade de Goyaz. Decreto n. 6485, de 20 de 
fevereiro de 1920. Arquivo Publico Estadual de Goiás. Pasta Regulamentos. 
50 Francisco Itami CAMPOS. Serviço de Higiene, origem da saúde pública em Goiás. In Saúde 
e Doenças em Goiás: a Medicina possível – uma contribuição para a história da medicina em 
Goiás. – Goiânia: Editora da UFG, 1999. 
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comporia o projeto político do saber médico na intervenção e na dominação do 

cotidiano, por meio da higienização do espaço e da medicalização da 

sociedade. Com o Serviço de Higiene51 criado no governo de Brasil de Ramos 

Caiado (1925-1929), e o Regulamento de Saúde do Estado52, se desenvolve a 

‘polícia médica’ com indicação de normas para a construção de escolas, 

hospitais, cemitérios, fiscalização da produção de alimentos e a vigilância do 

exercício médico 53. 

Já o novo Regulamento de Saúde Pública54, versava sobre temas 

diversos, dentre eles a organização administrativa e técnica do órgão, a 

profilaxia das doenças transmissíveis, o exercício das profissões médicas, a 

higiene escolar, a polícia sanitária, a higiene pública, a fiscalização dos 

gêneros alimentícios, seu fabrico e comércio, etc. Em suma, interfere 

minuciosamente na vida das pessoas, considerando tanto os aspectos públicos 

quanto os privados 55.  

No que concerne à profilaxia das doenças transmissíveis a lepra 

ocupa lugar de destaque. Do artigo 304 ao artigo 362 são prescritas as normas 

para a organização do serviço de profilaxia, considerando a organização do 

censo dos leprosos, a prescrição de exames laboratoriais e clínicos para 

detecção de novos casos, as providências quando da notificação de casos 

suspeitos ou confirmados, a tipologia dos estabelecimentos para isolamento e 

cuidado aos doentes e as determinações quanto ao isolamento domiciliar.  

Como a realidade goiana para a assistência aos doentes era 

representada apenas por iniciativas privadas, os artigos 321 a 323 

regulamentam a relação entre o Governo do Estado e os estabelecimentos 

particulares e filantrópicos e cogitam as condições e possibilidades para seu 

fechamento. Reforça ainda uma preocupação profilática da política de 

                                                        
51 Lei n. 781 de 16 de julho de 1925 instalado em 1926. 
52 Decreto n. 8.968, de 23 de abril de 1926. 
53 Decreto n. 97 de 5 de novembro de 1930. 
54 Decreto n. 1180. 
55 Francisco Itami CAMPOS. Serviço de Higiene, Origem da Saúde Pública em Goiás. In Saúde 
e Doenças em Goiás: a medicina possível: uma contribuição para a história da medicina em 
Goiás. Lena Castello Branco Ferreira de Freitas (org.).  – Goiânia: Ed. Da UFG, 1999. (p. 234). 
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isolamento, cujo objetivo era a “salvaguarda da saúde coletiva” 56. Os 

estabelecimentos de assistência filantrópica tinham como tarefa emergencial 

tirar do convívio público, e subordinar ao mínimo de regras comportamentais e 

de higiene, os indigentes, pobres e ambulantes atingidos pela doença. 

Casavam-se bem, nesse sentido, os objetivos da política de saúde pública 

exposto pelo Regulamento de Saúde com as práticas assistenciais implantadas 

em Goiás.  

Ainda se considera as condições de organização do Censo da Lepra 

que deveria ser realizado nos municípios onde houvesse autoridades 

sanitárias, responsáveis pelas denúncias e providências contra a presença nos 

espaços públicos de doentes, ou ações que pudessem acarretar qualquer dano 

ao bem estar coletivo, indicação de diagnóstico dos casos suspeitos e 

notificação dos confirmados, requisição de exames para confirmação em 

laboratórios dos suspeitos e expurgo57, desinfecção e remoção de doentes, 

organização das fichas do censo, inspeção dos asilos e hospitais de leprosos, 

fiscalização dos estabelecimentos nosocomiais e dispensários para verificação 

de irregularidades, e desenvolvimento de campanhas de educação profilática 

para a lepra.  

Apresenta uma tipologia dos estabelecimentos médicos voltados 

para os doentes, que poderiam ser compostos por colônias agrícolas, 

sanatórios ou hospitais, ou ainda asilos (artigo 325); e subliminarmente uma 

tipologia dos doentes que poderiam ser formados por indigentes ou 

ambulantes, que exigia a urgente ação do serviço público de saúde 58. Os 

doentes pertencentes às classes abastadas não estão inclusos nessa tipologia 

inicialmente indicada, pois a eles se indicava uma regulamentação distintiva. O 

artigo 362 do Regulamento afirma que “Quando houver perigo para a saúde 

colectiva, os leprosos de outras categorias que não puderem ser isolados nas 

                                                        
56 Regulamento de Saúde Pública do Estado de Goiás, 1931. Fundação Cultura Frei Simão 
Dorvi. (pp. 92-93). 
57  A partir de 1937, os exames de comprovação da doença eram feitos pelo Laboratório de 
Análises Químicas e Biológicas do Estado, situado em Goiânia, isso dificultava o acesso de 
grande parte da população do Estado, também os valores cobrados eram outra barreira.  
58 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (pp. 99). 
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condições do artigo anterior, serão provisoriamente postos sob vigilância ou 

isolados em domicílio, a juízo da autoridade sanitária “59. Mesmo em caso de 

internamento em leprosários, tinham direito a regime especial, segundo a 

possibilidade de pagamento de diárias, ou a tratamento em hospitais comuns 

sob a responsabilidade de seu clínico particular, subordinado à permissão da 

autoridade sanitária local 60. 

Segundo o artigo 328, nas colônias hospitais e sanatórios deveriam 

ser ofertados os espaços e equipamentos mínimos para atividade laboral de 

indivíduos em fase de vida produtiva, e com condições físicas suficientes para 

o trabalho e lazer, “Para as colônias deverão ser enviados de preferência, além 

dos que o desejarem, os que forem capazes de executar trabalhos leves de 

lavouras, e outros, regulados segundo prescripção medica” 61.Deveria, ainda, 

no caso dos hospitais de isolamento,considerar a proximidade de domicílio do 

doente e o estabelecimento e as vantagens e desvantagens que aquele tipo de 

internação poderia causar. Já, segundo o artigo 330, “Para os asylos serão 

encaminhados os doentes que se invalidarem e os que forem residentes nas 

proximidades” 62, embora a consideração do local de residência, a 

impossibilidade do trabalho fosse elemento predominante na definição da 

internação asilar.  

Enquanto consideração externa, o cuidado da coletividade é o 

elemento marcante, pois a oferta de atrativos no espaço interno às instituições 

servia para evitar o choque do isolamento. Ainda, o considerável espaço de 

separação entre a localização da instituição e os espaços de ocupação das 

populações circunvizinhas marcava a presença do discurso de proteção dos 

sãos às despensas do isolamento dos indesejáveis 63. 

Encontravam-se, nas disposições, prescrições para o cuidado com o 

corpo doente, além daquelas sobre os quais os Regulamentos Internos das 

                                                        
59 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (pp. 99). 
60 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (pp. 95). 
61 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (pp. 93). 
62 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (pp. 93). 
63 Regulamento de Saúde Pública. Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi. (p. 94) 
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Instituições poderiam versar. No Regulamento se previa o cuidado com o 

asseio corporal, a desinfecção dos excretos, o afastamento dos fócos de 

procriação de mosquitos culicideos e outros hematófagos (considerando a 

possibilidade de contágio por mosquitos), a possibilidade de vivência comum 

entre esposos, mesmo no caso de um deles em boas condições de saúde (se 

consentida), o afastamento dos filhos para seções especiais localizadas nas 

zonas sadias das colônias (embora estas zonas não estejam definidas ou 

denominadas no documento), a indicação do trabalho no nosocômio feito pelos 

próprios internos e a não reutilização dos utensílios manuseados por doentes.  

Ainda no concerne às questões de interferência no espaço privado, 

se estabelecia no Regulamento a desinfecção e expurgo dos domicílios 

pertencentes aos doentes; o impedimento de produção ou comércio de 

quaisquer produtos fabricados por eles; a proibição do transito dos enfermos 

entre municípios ou estados sem prévia autorização; o impedimento de 

freqüência escolar de crianças sãs advindas de lares onde havia doentes e de 

execução por parte dos enfermos de quaisquer funções que possibilitasse o 

contato com o público sadio. O pensamento médico goiano estava a par, nos 

aspectos da administração da atenção social e de saúde pública, com a 

vanguarda nacional e compartilhava dos preceitos que indicavam o maior 

controle estatal nesses setores.  

No Regulamento de Saúde se expressa um plano de combate à 

lepra no Estado, fundado nos modernos preceitos científicos e nas indicações 

da nova política para a doença. Continha a nova percepção da doença 

enquanto infectocontagiosa e enquanto risco para a coletividade, reforçada por 

análises que indicavam o indivíduo como único foco provável do mal. Nesse 

sentido, as políticas propunham o isolamento nosocomial como prática médica 

profilática para o resguardo da coletividade e o modelo norueguês de 

isolamento como o mais competente para o ataque à doença. 
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