
 
 

Cássio Venícios de Moraes Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Filantropia e o Hospital Dom Pedro de Alcântara de 
Feira de Santana (1957-1988) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 

[2018] 



 

  Cássio Venícios de Moraes Costa 
 

 

 

 

 

 

 
A Filantropia e o Hospital Dom Pedro de Alcântara de 

Feira de Santana (1957-1988) 
 
 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Banca Examinadora da 
Universidade Estadual Feira de Santana, 
como exigência para obtenção do grau de 
Licenciado em História, sob a orientação do 
Prof. Dr. Rodrigo Osório Pereira. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 

                                                   [2018]                                                    



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A banca examinadora considera esta 
monografia adequada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. 
 

 

 

Feira de Santana, 16 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Rodrigo Osório Pereira (orientador) 

[UEFS] 
 
 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Andrea da Rocha Rodrigues 

[UEFS] 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Me. Augusto Fagundes da Silva dos Santos 

[UEFS] 
 
 
                                                                                                                                                        



 

Dedicatória  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico esse trabalho aos professores do curso de história da 

UEFS que foram responsáveis por minha caminhada durante a 

graduação e por grandes amizades conquistadas por meus 

colegas de sala de aula. Foi uma tarefa muito árdua esses anos 

todos na UEFS, mas que valeu apena ter chegado até aqui. 

 
 
                                                                                                                                                  
 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

. 

Agradeço a todos os professores do curso de História da UEFS pelos seus 

ensinamentos que me possibilitaram na minha caminhada do curso de história ter mais 

críticas sobre a realidade da sociedade, mas principalmente por ter mudado muitos 

conceitos que estavam fortemente ligados à minha personalidade. 

Agradeço também a todos meus colegas pelas grandes amizades que me 

ajudaram na minha monografia e em mudanças na minha jornada que passei durante 

muitos semestres no curso de história da UEFS. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

RESUMO 
 

 

Esta monografia estuda o Hospital Dom Pedro de Alcântara, instituição da antiga Santa 

Casa de Misericórdia, relacionando-o à sua atuação como instituição filantrópica na 

cidade de Feira de Santana de 1957 a 1988. O hospital é abordado historicamente, seja 

como uma instituição médica, dentro dos quadros da ciência, seja como instituição 

filantrópica e agente da saúde pública em sua dimensão geral. Nesse sentido, este 

trabalho se insere no campo da História da Saúde e da Medicina com foco na filantropia 

das instituições médicas e assistência a saúde das classes subalternas. 

 

Palavras-chaves: Hospital Dom Pedro de Alcântara; Feira de Santana; Filantropia. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        



 

ABSTRACT  
 

 
This monograph studies the Dom Pedro de Alcântara Hospital, an institution of the 

former Santa Casa de Misericórdia, relating it to its role as a philanthropic institution in 

the city of Feira de Santana from 1957 to 1988. The hospital is historically, approached 

as a medical institution, within of the cadres of science, whether as a philanthropic 

institution and public health agent in its general dimension. In this sense, this work is 

inserted in the field of Health History and Medicine focusing on the philanthropy of 

medical institutions and health care of the subaltern classes. 
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INTRODUÇÃO 
 

As primeiras pesquisas desta monografia foram ampliadas no empenho do 

orientador Rodrigo Osório e da parceria com a professora Elizete da Silva em estudar a 

relação entre filantropia e saúde pública. O meu interesse pelo tema ao estudar a Santa 

Casa de Misericórdia e o Hospital Dom Pedro de Alcântara veio a partir do desejo pela 

carreira de medicina, mas após bastante reflexão, optamos por esta pesquisa, que trata 

também de aspectos médicos numa perspectiva histórica. 

A monografia tem o propósito de analisar a Santa Casa de Misericórdia e o 

Hospital Dom Pedro de Alcântara para compreender as relações entre a filantropia, a 

saúde pública e a cidade de Feira de Santana. 

Houve empecilhos nas fontes, pois, não tive acesso ao arquivo da Santa Casa de 

Misericórdia de Feira de Santana e tivemos que buscar outros tipos de fontes como o 

Jornal Folha do Norte. Encontramos dificuldades no acesso a fontes 

O primeiro capítulo desta monografia analisa o contexto da cidade de Feira de 

Santana nas décadas de 1950 e 1960, ressaltando os aspectos históricos da Santa Casa 

de Misericórdia, sua abordagem da filantropia e da caridade, tratando História e Saúde 

como processos sociais. Por fim, analisamos a fundação e o contexto histórico do 

Hospital.  

O conceito de modernização está ligado a um processo de transformação na 

sociedade na economia, política e avanços de mudanças na cultura social da população 

com o objetivo de promover rupturas com o que é considerado atrasado pela sociedade 

moderna.  

O objetivo do primeiro capítulo é discutir o contexto de modernização da cidade 

de Feira de Santana dos anos 1920 a 1950 que tornou possível as mudanças na cena 

hospitalar da cidade. A instalação do Hospital Dom Pedro de Alcântara em 1957 veio 

em meio a um contexto de modernidade que apresentou novas expectativas e 

sensibilidades, alterando os comportamentos culturais, sociais e econômicas dos 

homens e mulheres feirenses. Nesse sentido, o tom do progresso urbano foi central para 

construir um silenciamento das identidades sertanejas em substituição por novas 

identidades modernas.                                                                                                     
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Realizamos ainda um breve histórico das Santas Casas pelo Brasil, desde o 

período colonial, ressaltando sua importância e a influência do modelo colonial 

português em relação à finalidade de assistência, pois a Santa Casa de Portugal cuidava 

de escravos, pobres e demais excluídos da sociedade. Destaca-se ainda o papel das elites 

senhoriais no suporte financeiro das Santas Casas de Misericórdia.                                        

A perspectiva da Medicina Social era apresentada como concepção de 

salubridade e controle das classes trabalhadoras, enquanto as ações higienistas eram 

consideradas capazes de deter epidemias e endemias avançavam e representaram o 

esforço de muitos grupos na defesa da centralidade de medidas de infraestrutura na 

reforma de saúde pública.  

No segundo capítulo estudamos a relação do hospital com a cidade de Feira de 

Santana a partir de sua relação com a filantropia e a Saúde Pública em Feira e sua 

conjuntura social no atendimento e a difusão do SUS, criado com a constituição de 

1988. O objetivo deste capítulo é analisar as relações existentes entre a filantropia como 

prática social e o Hospital Dom Pedro de Alcântara, mas também o conceito de 

filantropia como ato de fazer o bem, oferecer o socorro aos necessitados, deixando de 

ser uma virtude cristã para ser pela justiça da virtude social. 

O segundo capítulo explora ainda a fundação e processo de estruturação do 

hospital Dom Pedro de Alcântara da Santa Casa de Misericórdia, ressaltando seus 

idealizadores e gestores principais, em geral sujeitos de destaques na sociedade feirense. 

A perspectiva teórica desta monografia é a História Social das Ciências e da 

Saúde que ampliou vários campos de atuação do historiador com a 

interdisciplinariedade com as Ciências Sociais. Dessa forma, este trabalho se insere no 

campo da História das Ciências e da Saúde Pública. 

A pesquisa sobre o hospital com Dom Pedro de Alcântara estabeleceu uma 

reflexão sobre as experiências do homem na modernidade associado ao adoecimento. 

Neste processo, em Feira de Santana dos anos 1950 e 1960 do século XX ocorreram 

disputas entre a adoção de novos hábitos e a manutenção de costumes tradicionais. 

                                                                                                                             

 

10 



 

 A bibliografia utilizada permite dar conta do entendimento do funcionamento 

das Santas Casas de Misericórdia em seu atendimento e função social, bem como 

permite abordar a história da Santa Casa de Misericóridia de Feira de Santana com a 

questão da assistência, seus médicos fundadores, os responsáveis diretos pelo hospital 

ao longo do período estudado.                                                                             

Os desafios para fazer a monografia não foram poucos, em virtude das relações 

complexas entre a modernidade e o conceito de hospital1, além da falta de algumas 

preciosas fontes. Como forma de suprir esta ausência, tivemos que fazer estudos sobre o 

tema da filantropia de forma comparada com outras instituições filantrópicas da Bahia.   

Mas o trabalho avançou, pois contei com a atuação de uma orientação exemplar 

do professor Rodrigo Osório que alertou desde o começo de nossa caminhada sobre o 

desenvolvimento da escrita, das análises das fontes e seu diálogo permanente com a 

bibliografia do tema. 

Até onde temos conhecimento, este trabalho sobre a instituição da nova Santa 

Casa de Misericórdia de Feira de Santana é o primeiro a realizar uma abordagem 

histórica acerca da filantropia no campo da História da Saúde Pública, pois não se 

encontra nenhum outro trabalho específico sobre este tema no Hospital Dom Pedro. 

Essa monografia pode incentivar outras pessoas interessadas na pesquisa sobre a 

História da Saúde Pública em Feira de Santana e sua relação com sociedade feirense, 

pois encontramos vários idealizadores importantes na área médica, empresarial e 

política responsáveis em manter o Hospital Dom Pedro de Alcântara. Também 

esperamos encontrar no futuro trabalhos interessados em estudar a instituição como 

patrimônio histórico cultural da cidade.  

Desejo uma boa leitura a todos!  

   

                                                           
1 O conceito de hospital tem as suas origens no vocábulo hospes (“hóspede” ou “visita”) do qual resulta 
hospitalitas (“hospitalidade”). Com o passar do tempo, a noção passou a dizer respeito à qualidade de 
acolher/hospedar alguém bem e com satisfação. Do latim hospitālis (“casa de hóspedes”), um hospital é o 
estabelecimento destinado ao diagnóstico e ao tratamento de doentes, onde se pratica também a 
investigação e o ensino. O termo também é usado, em sentido figurado, para fazer alusão a qualquer casa 
onde haja muitos doentes. O hospital moderno baseado no modelo norte-americano                                 
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CAPÍTULO 1 – O HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA ENTRE A TRADIÇÃO E A 

MODERNIDADE 
 

O objetivo deste capítulo é discutir o contexto de modernização da cidade de 

Feira de Santana dos anos 1920 a 1950 que possibilitou as mudanças na cena hospitalar 

da cidade com vistas a analisar o processo de instalação do Hospital Dom Pedro de 

Alcântara, em 1957. Para tanto, realizamos um breve histórico das Santas Casas pelo 

Brasil, desde o período colonial.  

 

Feira de Santana e seu Contexto de “Modernidade”  

 

O desenvolvimento comercial de Feira de Santana em 1950 no século XIX com 

a ferrovia avançou em um clima adequado para uma terra de natureza sã que 

proporcionou o desenvolvimento da urbanização em torno de uma cidade dinâmica nos 

negócios. O discurso da natureza sã colaborou para a construção da identidade feirense 

atrelada à civilidade e à qualidade de vida. Como menciona Aldo Morais: 

 

Os avanços das ciências possibilitavam o progressivo domínio da natureza 
pelo homem em todas as áreas em todos os países civilizados. Logo, o 
feirense deveria também livrar-se do domínio da natureza. A cidade não 
poderia mais ser aquela em que a vivência e a saúde da população eram 
determinadas pelo meio ambientes. A imagem de terra de natureza sã 
superava uma cidade do Império para uma visão de sociedade moderna e 
civilizada republicana.2 

 

A terra de natureza sã feirense se destacou com o clima propício para ajudar na 

cura da tuberculose através de seu ar saudável. A cidade passou de cidade perigosa para 

natureza sã e civilizadora. 

Na década de 1950 em Feira de Santana houve uma grande 

ampliação/crescimento do comércio, pois nesta época a cidade recebeu migrações de 

pessoas que buscavam melhores condições de vida. Os avanços da “modernidade” 

                                                           
2
 MORAES, Aldo José Silva. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana. Elementos 

para o Estudo da construção de identidade Social no interior da Bahia (1833-1927).                                
                                                                                                                                                                      12 



 

trouxeram mudanças na vida cotidiana e cultural, como o cinema do Cine Santana, 

importante para a sociabilidade feirense. Como descreve Clóvis Oliveira: 

A modernidade se estabeleceu pelas transformações nas sociabilidades, nas 
tecnologias que chegavam à cidade e que mudavam a vida das pessoas no 
comportamento e sua relação com a luz elétrica. O automóvel, rádio e 
telefone tinham o objetivo de uma mudança cultural para tornar o sertão 
civilizado, mas precisamente uma capital sertaneja.3  

 

A chegada da modernidade trouxe novas expectativas e sensibilidades, alterando 

os nos sujeitos históricos suas práticas culturais, sociais e econômicas. Nesse sentido, o 

progresso urbano foi decisivo para construir uma desconstrução social da identidade 

sertaneja por uma nova identidade de projeto civilizatório, adequada à modernidade da 

cidade.   

O processo urbanizador, segundo Clovis Ramaiana é composto pelas 

construções histórias e memórias de um simbolismo que permitiu novos 

comportamentos sociais em relação ao silenciamento da identidade sertaneja, mas que 

foi reconstruído pelos sujeitos históricos. Nas palavras do autor: 

 

Dinâmica da demolição/construção/apagamentos e inscrições, um jogo 
dialético que ensejou a ereção da cidade ao passo que silenciava memórias e 
práticas sociais. As histórias narradas informam a elaboração de uma 
paisagem citadina nas paragens feirenses, o aparecimento de equipamentos, a 
crítica e proibição a hábitos que tinham marcado a historicidade da 
urbanização, projeto consubstanciando na desruralização da velha cidade de 
vaqueiros e tropeiros e anexação dos subúrbios à ordem que era elaborada no 
centro urbano. As construções foram monumentalizadas, ensejando outras 
memórias. Os impactos sobre a memória, os procedimentos de silenciamento 
e esquecimento foram recuperados a partir da exploração dos trabalhos de 
alguns agentes históricos.4 

 

O trecho acima explora um silenciamento de memórias e práticas sociais por 

uma visão urbana de tecnologias avançadas nas décadas de 1950 e 1960, mas estabelece 

críticas em relação aos novos hábitos da população feirense. 

                                                           
3 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. Canções da cidade amanhecente: urbanização, 
memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Universidade de Brasília, Brasília, 2011, 
p.56 
4 Idem                                                                                                                                                              
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Segundo Ana Maria Carvalho5, em Feira de Santana, nos anos 1950 e 1960, 

ocorreram disputas entre a adoção de novos hábitos e a manutenção de costumes 

tradicionais, havendo em alguns casos rompimentos e em outras interações. Esse quadro 

de transformações por que passou a sociedade feirense precisa ser visto num processo 

mais geral de transformação dos médios e grandes centros urbanos nacionais. 

Nesse período, registrou-se a busca da organização de determinados espaços 

citadinos a partir dos quadros da racionalidade modernizante e as ações dos cidadãos do 

município referentes á cultura do feirense podem ser lidas cada vez mais orientadas por 

princípios da modernidade como a civilidade que descaracterizavam as antigas tradições 

locais. 

Feira de Santana passou assim por um profundo processo de transformação nas 

décadas de 1950 e 1960. Em 1920, a cidade que contava apenas com 12 mil habitantes 

passou a abrigar na década de 1960 cerca de 70 mil habitantes, segundo Ana Maria 

Carvalho6. Esse crescimento elevou Feira de Santana de uma pequena cidade para o 

maior grande centro do interior da Bahia. As razões foram diversas, mas destaca-se a 

acentuada migração de pessoas que procuravam melhores condições de vida oriundas 

do interior.  

Na década de 1940 começou se formar a região da Queimadinha, composta por 

pessoas que vieram de pobres áreas rurais e que passaram a ocupar trabalhos 

subalternos. Com a chegada da rádio, observamos uma transformação mais acentuada 

nos hábitos e costumes sociais que mudaram a sociedade feirense que aos poucos 

realizava o apagamento social da cultura rural para um patamar de cidade “civilizada”. 

Também como fruto desse processo, os imigrantes em busca de melhores 

condições de vida chegavam à cidade e eram considerados “assustadores” para 

população feirense, por que representavam uma ameaça social a exemplo dos 

paraibanos que durante os anos de 1940 e 1950 vieram para Feira de Santana e se 

estabeleceram como causadores de “turbulência” e “conflitos sociais” como brigas e 

motins na cidade.  

                                                           
5 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 
imagens e práticas do cotidiano (1950 – 1960). 2008. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2008.  
6 Idem. 14 



 

As mudanças advindas com a chegada das tecnologias - como o rádio, carros e 

cinema – passaram a conviver com carroças, bois e cavalos e estabeleceram uma 

oposição aos valores “inadequados” com os da civilidade e do progresso. As notícias 

dos jornais também traziam esse conflito, apresentando o aumento de crimes e 

problemas sociais em contradição com um projeto de cidade “civilizada”.                     

 “O moderno se chocava com o suburbano, perigosos e incivilizados” que 

viviam nas margens da sociedade.7 

Vaqueiros, cangaçeiros, cartcucheiras e trabalhadores subalternos eram vistos 

como incivilizados que atrapalhavam a paisagem urbana chamados de “bárbaros” e 

estavam fora do ideal de cidade que ganhava força com a urbanização associada à 

construção do cinema e de cassinos. Décadas antes, os cangaceiros já sofriam 

represálias, pois eram vistos como “bandidos e cúmplices” do bando mais temido, o de 

Lampião, e as elites e autoridades locais passaram a lutar contra a “barbárie” e a 

“ignorância” da cultura ligada a esses sujeitos não modernos. 

A sociabilidade advinda da prática do futebol e a micareta na cidade 

colaboraram na transformação na vida urbana, pois estes eventos eram transmitidos pelo 

rádio, que representava formas civilizadas de progresso. Nesse contexto, o que estava 

em jogo era a subordinação a uma civilização social feita pela modernidade.8  

Nas décadas de 1950 e 1960 o Campo do Gado também passou a representar um 

atraso. Nesse período, se procurou construir imagens da identidade vaqueira como não 

adequada a um projeto de cidade em desenvolvimento e, para isso, se procurou outras 

identidades e simbologias que se adequassem ao modelo ideal da construção de uma 

sociedade inovadora.   

Houve um fortalecimento de uma modernidade para desestruturar a cultura rural 

muito presente em Feira de Santana. Essa modernidade foi elaborada como forma de 

controle e disciplinarização da população que foi condicionada à comportamentos 

dentro dos ideais de modernidade. 

                                                           
7 CARVALHO, Ana Maria. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens e 
práticas do cotidiano. (1950-1960), Universidadefederal de Pernambuco, Recife, 2008, p 26,90,91 e 92. 
8 MORAES, Aldo José Silva. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana. Elementos 
para o Estudo da construção de identidade Social no interior da Bahia (1833-1927).                                
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A modernidade feirense deu base ainda para um movimento que reforçou novos 

comportamentos para o homem feirense. Os vaqueiros e boiadeiros também passaram a 

ser considerados tipos humanos desprezados por uma parcela da população feirense que 

sonhava com uma cidade higienizada socialmente. 

O vaqueiro e sua vitória na vaquejada representavam uma forma típica de 

homem valente, como um “cabra macho” com simbologia e representatividade 

socialmente ligada às características da “macheza” sertaneja que representava a valentia 

do sertanejo de homem de fibra. De outro modo, este padrão de masculinidade foi 

gradualmente contrastado com os novos tipos sociais de identidade social e cultural dos 

sertanejos atrelados a uma identidade masculina moderna. Desse embate, surgem 

transformações que possibilitaram novos modelos de comportamento feminino e 

masculino, embora as relações de gênero entre mulheres e homens não tenham sido 

substancialmente alteradas em sua tradicional divisão sexual da vida social, 

reproduzindo o machismo estrutural.9 

As imagens correntes definiam os hábitos dos vaqueiros com uma postura 

valente, como ágeis e altivos, mas com uma forma negativada de sujeitos sem 

civilidade. A própria perseguição aos bois na cidade era utilizada para confrontar a 

cultura sertaneja rural e a urbana. 

O desprezo aos vaqueiros, boiadeiros e aos bois estava relacionado aos valores 

sociais de suas representações, pois a condição do homem sertanejo era de inferioridade 

e de subalterno que era confrontada a visão do homem do “progresso”. 

As novidades em Feira de Santana como o cinema e o automóvel foram 

importantes para romper com uma imagem de cidade sertaneja atrasada, pois essas 

novidades se afirmaram como uma identidade imposta ao desenvolvimento do feirense. 

O comércio nas décadas de 1950 e 1960 foi considerado o centro do progresso 

feirense e catalisou na cidade a orientação de uma identidade comercial, apropriada 

pelos discursos das elites com o objetivo de levar a cidade a um avanço modernizante. 

Podemos identificar essa lógica até pelo menos a década de 1970 quando a cidade 

expandiu seu parque industrial com a chegada do Centro Industrial Subaé e frações da 

classe dominante disputavam pela implantação de um discurso industrial como carro 

                                                           
9
 SIMÕES, Kleber José Fonseca Simões. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e identidade 

masculina em Feira de Santana (1918-1928). Dissertação de Mestrado. Salvador, 2007. 138p.           
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chefe do progresso na cidade. A essa altura, a cidade já se destacava como o principal 

entroncamento do Norte- Nordeste do país.  

O comércio de gado que era destaque nas décadas de 1950 e 1960 deu lugar ao 

comércio diverso varejista estimulado pelas rodovias federais com sistema de transporte 

mais desenvoldido para época. A ampliação do comércio possibilitou uma nova meta de 

cidade urbanizada para o desenvolvimento, pois começaram a chegar à cidade 

eletrodomésticos considerados modernos para época - o que aumentou o consumo - mas 

ainda reservados para as elites locais. 

Com a expansão da urbanização da cidade e de seu desenvolvimento, Feira de 

Santana gradualmente foi deixando de lado sua identidade de cidade sertaneja e assumiu 

o ideário de Rui Barbosa da “Princesa do Sertão”, orientada pelo progresso, com 

característica de uma metrópole baiana, em que a difusão dos meios de comunicação, 

como a rádio, levavam as informações dos avanços de Feira de Santana. 

As práticas sociais do cotidiano feirense sofreram oposição das condutas 

pretendidas de uma idealizada cidade civilizadora e moderna, projeto que queria 

silenciar as práticas típicas da cultura sertaneja “ignorante”, “incivilizada” e “violenta” 

que se apresentavam como uma ameaça ao desenvolvimento em prol da urbanização 

progressista. Nesse sentido, Feira de Santana tentava se distanciar do discurso que 

caracterizava o Nordeste associado à fome, miséria e atraso.   

Fruto também do desenvolvimento urbanístico, o cinema era um elemento da 

sociedade feirense adequado à manutenção do reconhecimento e prestígio social, na 

medida em que trazia as caraterísticas peculiares que eram mudar a paisagem urbana e o 

progresso econômico pertencente ao projeto modernizante da capital federal. 

Nos finais dos anos 1960, Feira de Santana ganha um importante marco de sua 

modernidade com a formação de seu incipiente centro industrial, com a chegada em 

1969 do Centro Industrial do Subaé (CIS). O CIS trouxe aumento populacional e 

modificou aos poucos a paisagem industrial na cidade que, inicialmente, era composta 

de pequenas empresas familiares, mas se desenvolveu pela proximidade com o Parque 

Industrial de Salvador – num parque industrial de relevância.10  

                                                           
10 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feria de Santana (BA) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica nacional. Tese de Doutorado. Campinas, 1999.    
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O plano de desenvolver e elaborar o CIS data de 1968, mas se concretizou em 

1969, ganhando impulso com o Plano Diretor de 1970 que traçava o projeto urbanístico 

e de desenvolvimento da cidade de Feira de Santana. Este processo consolidou o CIS 

como importante polo de desenvolvimento no interior da Bahia. 

Com a formação do Centro Industrial do Subaé avança a industrialização e a 

explosão demográfica como consequência das transformações de um projeto de uma 

sociedade feirense com potencial industrial e comercial. A produção era voltada para o 

mercado regional, mas com pontuais inserções no mercado nacional e de exportação, 

revelando o caráter diverso da jovem indústria feirense, motivada pelos incentivos de 

mercado que elevou o patamar de desenvolvimento industrial no interior do Nordeste. 

A expansão econômica do Brasil e do Estado da Bahia estimulou o CIS e seus 

objetivos desenvolvimentistas do interior da Bahia para descentralziar as indústrias 

baianas da capital com o apoio de políticas públicas estaduais e munipais para promover 

o crescimento. 

O hospital assumiu então o papel de atender as necessidades da população mais 

carente (crianças, idosos, mulheres das classes populares), pois a saúde pública era 

precária, sobretudo em função da tuberculose que assolava a cidade.  

         O financiamento da instituição, bem como a análise das decisões 

administrativas, ambos elementos importantes no estudo da filantropia institucional 

perpassam pelo acompanhamento das mesas administrativas do Hospital. Eram mesas 

compostas por eleição para o período de dois anos de gestão e estabeleciam os 

dirigentes para administração do hospital eleitos pela associação que sustentava a Santa 

Casa.  

          A saúde pública em Feira de Santana era motivo de preocupação devido à 

tuberculose e muitas pessoas buscavam a cidade para iniciar seus tratamentos por causa 

do ar saudável que vinha da natureza bucólica. A cidade tinha muitas epidemias de 

doenças e a tuberculose era a que mais preocupava devido aos doentes que recorriam a 

Santa Casa de Misericórdia.                                                                             
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Santas Casas do Brasil 

 

As Santas Casas têm uma antiga tradição assistencial no Brasil deitando suas 

raízes na Colônia. Embora fossem mudando sua atuação, até chegar à tese da economia 

da caridade já no último quartel do século XIX, sua principal tarefa foi sempre atender à 

população em geral. O papel dessa instituição ganhou uma importância especial, como 

veremos à frente, quando lhe foi atribuída pelo poder público, ainda no Império, a 

missão de orientar a população das cidades para evitar a propagação de epidemias e o 

controle das endemias. Nas décadas de transição entre o século passado e o atual, esse 

tipo de hospital foi remodelado pelo novo saber médico oriundo da medicina social e 

sanitária11.  

Confrarias renascentistas, as Misericórdias portuguesas nasceram em finais do 

século XV, com a criação da Santa Casa de Lisboa, em 1498 e com o objetivo de 

praticar as 14 obras de misericórdia. O movimento de expansão destas instituições foi 

rápido, alargou-se à metrópole e ao império e ganhou a adesão das elites locais, que 

encontraram nelas um importante espaço para o exercício da caridade e do poder, mas               

constituídas em instituições de imediata proteção régia a partir do concílio de Trento, as 

Santas Casas mantinham, no entanto, ligações fortes à Igreja, sobretudo no que respeita 

ao enterramento de mortos, ao cumprimento de legados e à celebração de grandiosas 

festas.12 

A importância da História Institucional tem ligação com a ampliação de fontes, 

pois, muito tempo os arquivos valorizaram os poderes do Estado, e a história cientifica, 

constituída sobre os documentos que a legitimavam como ciência, vinha desses 

arquivos. Documentos de história e documentos de administração de instituições. Hoje a 

história culta mudou de paradigma, e aos dispositivos do Estado se somam o documento 

de história e da sociedade como constituição dos centros de memória como são as 

Santas Casas de Misericórdia. 

A primeira Irmandade portuguesa denominada Santa Casa de Misericórdia 

surgiu na cidade de Lisboa em 1498, e, segundo os historiadores portugueses, a ideia de 

                                                           
11

 SOUZA, Marco Antônio. A Santa Casa de Misericórdia e seu assistencialismo na formação de Belo 

Horizonte 1897-1930. 
12

 ARAÚJO, Maria Marta. AS Misericórdias em festa: os Passos na Santa Casa de Monção século XVIII.  
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sua criação deve-se à rainha D. Leonor. Há bastante controvérsia sobre a participação 

do Frei Miguel de Contreiras, da Ordem Trinitária. Ele era confessor da rainha, e, para 

alguns, foi o dito que a convenceu a criar uma irmandade centrada no exercício das 

obras de misericórdia13 

           Ao longo da época moderna, as Santas Casas de Misericórdia14 foram as 

principais instituições de auxílio à pobreza do império português. A partir do modelo de 

Lisboa, organizavam-se estabelecimentos semelhantes do ponto de vista organizacional. 

No entanto, apesar de um ideal universal, as Misericórdias eram muito diferentes entre 

si. Este artigo discute a dinâmica institucional do império, centrando-se no exemplo da 

América portuguesa entre o século XVI e o início do século XIX. As Misericórdias, 

juntamente com as câmaras municipais, foram durante toda a época moderna o binômio 

central sobre o qual se apoiava uma rede de serviços mais ampla do que aqueles 

fornecidos por outras irmandades.  

As Misericórdias foram fundadas em diferentes tempos e lugares, e, em que 

pesem as diferenças entre as instituições fundadas com este nome, quase sempre há uma 

tentativa de identificação com a “matriz” lisboeta. Parece haver a tentativa, por parte da 

historiografia, de estabelecer uma continuidade entre a irmandade fundada em Lisboa 

no século XV até mesmo com aquelas fundadas no Império do Brasil no século XIX.15 

Segundo Laurinda Abreu, o modelo de assistência organizado a partir das 

irmandades da Santa Casa de Misericórdia é sui generis. Ainda que tenha sido inspirada 

em outras confrarias organizadas para a prática da caridade na região da atual Itália no 

século XIII, a forma como as misericórdias foram disseminadas pelo Império Português 

na Europa, Ilhas Atlânticas, América, África e Ásia faz delas um modo singular de 

organização da assistência16 

Essas instituições tinham uma importância como protagonistas da assistência. 

Todas as irmandades fundadas de forma modesta no século XVIII se tornaram 

                                                           
13 . BASTO, Artur Magalhães. História da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Porto: Santa Casa de 
Misericórdia, 1934, p. 49-77. Já 
14 Franco, Renato. O modelo luso de assistência e a dinâmica das Santas Casas de Misericórdia na 
América portuguesa. Estud. hist. (Rio J.) vol.27 n.53 Rio de Janeiro Jan./June 2014                                            
15 Veja-se por exemplo: KHOURY, Yara Aun. Guia dos Arquivos das Santas Casas de Misericórdia 
do Brasil: (fundadas entre 1500 e 1900). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. A 
autora afirma que as misericórdias do Brasil têm em Lisboa a “casa mater”, com exceção da província de 
Santa Catarina colonizada por açorianos e que teria a tradição das irmandades do Senhor dos Passos.  37 
ABREU, Laurinda. A especificidade do sistema de assistência pública português – linhas estruturantes 
16 ABREU, Laurinda. A especificidade do sistema de assistência pública português – linhas 
estruturantes. Arquipélago-História, 2ª. Série, VI (2002), p. 417-434.     
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Misericórdias17 no século XIX, indicando um caminho quase natural dos 

estabelecimentos que se sedimentavam localmente. Em boa medida, o modelo de 

Misericórdia que ganhou força no século XIX, espalhando congêneres de estatutos 

consideravelmente mais permissivos, também contribuiu sobremaneira para fundar uma 

memória de sucesso desde os tempos coloniais.  

A cidade de Feira de Santana se tornou cidade em 1873, ao se desligar da Vila 

de Cachoeira e adquiriu autonomia política. Nesse período, D. Pedro II visitou a cidade 

deixando sua contribuição para a construção da Santa Casa de Misericórdia que foi 

fundada em 1859. Um dos objetivos principais era atender a população formada por 

negros, mestiços e de brancos pobres que sofriam com doenças contagiosas e alta 

mortalidade infantil.18  

As Santas Casas, de Misericórdia foram influenciadas pelo modelo colonial 

português de assistência, pois cuidavam de escravos pobres e demais tipos excluídos da 

sociedade, pois a misericórdia atendia aos pobres, mas foi instituição pensada e 

beneficiada pelas elites. Enfatizar mais isso. Garantir saúde pra si e seus familiares e as 

autoridades locais estão dentro da instituição doando (financiando) para benefício 

próprio.  

A elite senhorial19 sustentava financeiramente as Santas Casas de Misericórdia 

que, ao longo do tempo, foi se destacando na Vila de Santos em 1543; Vitória, em 1545; 

Salvador que é o atual Hospital Santa Izabel, mas que é apenas uma unidade 

operacional de Misericórdia e sobre a data de fundação da Santa Casa de Misericórdia, 

há controvérsias na historiografia: Entre 1949 e1952, não há documentos que permitam 

comprovar que a mesma foi fundada em 1549; São Paulo, em 1560; Ilhéus, em 1564; 

Rio de Janeiro, em 1582; João Pessoa, em 1585; São Luiz, em 1622; Belém, em 1650; 

Ouro Preto, em 1730; Florianópolis, em 1765; dentre outras localidades. 

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira ofereceu o primeiro hospital da Vila 

da Cachoeira em 1756 com o nome de São João de Deus. Tratou-se de instituição de 

grande importância para o interior do Recôncavo açucareiro e a primeira fundação de 

um hospital com o objetivo filantrópico nos moldes católicos de acolhimento no Brasil. 

                                                           
17 Idem 
18 CERQUEIRA, João Batista de. Assistência e Caridade: a história da Santa Casa de Misericórdia de 
Feira de Santana -1859 a 2006.            
19 A Santa Casa de Misercórdia como espaço da elite.      
                      21 



 

 Em grande parte, a Santa Casa de Feira dialoga com a Santa Casa de Cachoeira, 

pois, a Santa Casa de Cachoeira era parceira na filantropia de assistência com a Santa 

Casa de Feira de Santana. Na verdade, trata-se de um desdobramento de uma relação 

com a Santa Casa de Feira de Santana, mantenedora do Hospital D. Pedro de Alcântara. 

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia era intimamente associada, durante o 

período colonial, à prestação de assistência médica para presos, soldados, marinheiros, 

escravos, alienados e mendigos20, pois foi uma iniciativa da administração colonial de 

expandir seus domínios através de instituições com a relação de que a influência da 

Santa Casa com seu papel político reforçado pela coroa portuguesa e da Igreja Católica 

como as Santas Casas.   

 As citações acima relacionam a situação no Brasil ao longo do século XVIII, 

apontando a importância das Santas Casas na assistência da população e no combate das 

epidemias. A Santa Casa do Rio de Janeiro, no século XVIII, promoveu assistência 

popular e estava aberta para qualquer grupo social mantendo mais tarde, no século XIX, 

uma relação direta com a Faculdade de Medicina para assistência e formação médica. 

 

No Brasil, ao longo do século XVIII, a maior parte da população procurava 
tratar de suas moléstias no âmbito doméstico, muitas vezes recorrendo a 
terapeutas não reconhecidos oficialmente. Em cidades maiores, os doentes 
que pudessem arcar com os gastos de uma internação poderiam recorrer a 
tratamentos em casas de saúde. Ainda havia pequenos hospitais de 
Irmandades voltados prioritariamente para o atendimento de seus membros21. 

 

 As citações acima mencionam a situação no Brasil ao longo do século XVIII, 

apontando a importância das Santas Casas na assistência da população e no combate das 

epidemias. A Santa Casa do Rio de Janeiro, no século XVIII, promoveu assistência 

popular importante, pois estava aberta para qualquer grupo social mantendo, mais tarde 

no século XIX, uma relação direta com a Faculdade de Medicina para assistência e 

formação médica. 

O hospital moderno brasileiro no século XX sofreu mudanças sensíveis em sua 

concepção, pois se baseou no modelo norte-americano rompendo com o modelo 

colonial e possibilitando inovações nos tratamentos médicos por meio do surgimento 

                                                           
20 SOUZA, Barreto MRN. História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-
1958). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Barueri: Editora Manole; 2011. 149 PP                                  
21 Pimenta, T. S.: ‘Transformações no exercício das artes de curar no Rio de Janeiro durante a primeira 
metade do Oitocentos’. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol. 11 (suplemento 1): 67-92, 2004.  
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dos avanços científicos no que diz respeito a medicina e tratamentos de doenças e 

também com o desenvolvimento da saúde pública. 

No segundo governo Getúlio Vargas foi implementada uma higienização da 

pobreza e exclusão de indigentes por meio de iniciativas de saúde públicas. Os 

principais alvos eram os mendigos, as prostitutas, as mulheres, os homossexuais e 

outros tipos sociais que deveriam ficar longe de uma sociedade civilizada e tratados 

como patologias sociais. 22 

 

Hospital e Modernidade 

 

Em 1957 registrou-se a busca da organização de determinados espaços citadinos 

de forma que a racionalidade dos projetos de instituições planejados e as ações dos 

cidadãos do município se tornassem representações da urbanização.                                                                                                   

 A agitação da sociedade feirense nos ajuda a perceber os motivos que levaram 

ao projeto de modernização da cidade, resultado da política modernizadora.23 

Feira de Santana passava pelo processo de transformação urbana e econômica 

que ocorria no país entre as décadas de 1950 e 1960 entre 1957 e 1967, elaborada pelo 

projeto de cidade no qual o Hospital Dom Pedro de Alcântara, que acolhia essas classes 

populares que não podiam recorrer a um serviço de saúde destinado às elites que 

também frequentavam a Santa Casa ou seus representantes eram Provedores. 

Em 1950 em Feira de Santana, a cidade passava pela proliferação de várias 

doenças como a cólera e a tuberculose que se expandiram na mesma década com altas 

taxas de mortalidade de crianças, mulheres e idosos que vinham fugindo da seca em 

cidades do interior para uma vida melhor na cidade. 

Nacelice Freitas em seu trabalho “Modernização Industrial em Feira de Santana: 

Uma análise da Implantação do Centro Industrial do Subáe – CIS”24 explica as 

migrações que vieram para Feira de Santana, principalmente na década de 1970, pois a 

                                                           
22 Liliane Alves Fernandes. As Santas Casas, da República Brasileira, Universidade de Évora, 2009. 
23 Carvalho, Ana Maria. Feira de Santana em tempos de Modernidade; Olhares, imagens e práticas do 
conhecimento, 2008.  
24 Barbosa, Nacelice. Modernização Industrial em Feira de Santana: Uma análise da Implantação do 
Centro Industrial do Subaé- CIS, UEFS, 2009.                   
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cidade tinha um comércio estratégico e uma região com um deslocamento de pessoas 

para os grandes centros, mas as migrações eram associadas à procura de melhores 

condições de vida e de trabalho. 

A higienização foi marcante para manter a ordem social e a saúde pública, pois a 

cidade tinha que se destacar como Princesa do Sertão aos interesses do desenvolvimento 

da modernização contra os costumes populares. 

O Hospital Dom Pedro foi inaugurado em 05 de janeiro de 1957. Segundo o 

Jornal Folha do Norte, a inauguração realizou-se com a presença do professor Maurício 

de Medeiros, Ministro da Saúde, o Sr. João Marinho Falcão, prefeito do município e 

sociedade civil.25 

O hospital segundo João Batista de Cerqueira pretendia atender as necessidades 

da população (crianças, idosos, mulheres das classes populares e também membros das 

elites como provedores), pois a saúde pública era precária para as camadas populares 

que sofriam com a tuberculose. A saúde pública em Feira de Santana era muito 

preocupante devido à tuberculose, pois muitas pessoas se tratavam na cidade por 

acreditar ter um ar saudável. 26  

Na época da construção do hospital foi necessária pela demanda de pacientes já 

que a antiga Santa Casa de Misericórdia não comportava mais a população o que exigiu 

um hospital com necessidades médicas e hospitalares modernas. 

A reportagem do Jornal Folha do Norte, sobre o novo hospital, salienta que foi 

inciativa de Dr. Wilson Falcão idealizador e mentor do projeto da construção no novo 

hospital. 

A maternidade foi inaugurada em 1967. Segundo o Jornal Folha do Norte, a 

instituição possuía,  

  

duas salas completas para cirurgia, equipamento para anestesia, maternidade 
com duas salas de partos que foi ampliada em 1967 com uma nova 
maternidade, berçário, tenda de oxigênio, enfermeiros, apartamentos para 
pensionistas, laboratórios de pesquisa, aparelhos elétricos e Raios-X. As 
administrações da enfermaria eram com freiras, mas o corpo médico era por 

                                                           
25  Folha do Norte, 04 de janeiro de 1957.  
26  Batista de Cerqueira, João. Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, 1859-2006.  
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Waly Pitombo, Wilson Falcão, Renato Santos Silva, Augusto Matias, e Mário 
de Paula27.   

 

  A referente citação indica que inauguração da maternidade do Hospital Dom 

Pedro de Alcântara em 1967 aconteceu na câmara de vereadores com a presença de 

lideranças políticas, e religiosas, e médicos. 

As características da maternidade tinham influência do hospital norte-americano 

da década de 1950 que chegou ao Brasil, pois os equipamentos eram importados dos 

EUA. 

Segundo Renilda Nery Barreto28 a Medicina Social nasceu para o atendimento 

das classes populares com influência das práticas do higienismo do século XIX. No 

século XX, o hospital estabeleceu práticas médicas no seu atendimento hospitalar, pois 

passou de meros espaços de caridade para a ciência médica propriamente dita da década 

de 1920 e 1930 com a reforma sanitária nos principais centros urbanos do Brasil com 

apoio de médicos e cientistas de instituições como a Fiocruz do Rio de Janeiro. 

 

Segundo Renilda Nery Barreto, nas primeiras décadas do século XX, as elites 
baianas perceberam que a presença do Estado seria decisiva para que sua 
capital tivesse desenvolvido paralelamente ao enfrentamento de sua situação 
calamitosa no campo da organização urbana e da saúde pública. Nesse 
contexto, a filantropia se mostrou fundamental no âmbito de certas políticas 
de saúde, revelando as interfaces entre público e privado para a constituição 
de uma rede de assistência que culminaria, em 1925, no Código Sanitário e 
na criação da Secretaria de Estado da Educação, Saúde e Assistência Pública 
e da sáude infantil.

 29
  

 

Nessa passagem, a autora menciona a filantropia de assistência, que surgiram no 

país entre o início do século XIX e a década de 1950, acrescentando vários patrimonios 

para análise e importância no patrimônio cultural brasileiro. Muitos dos bens culturais 

considerados pela publicação são referências da origem, evolução e institucionalização 

das políticas de saúde no Brasil, especificamente na Bahia.  

                                                           
27  FOLHA DO NORTE, 1967, pg.2.                                                                                                
28 BARRETO, Renilda Nery. História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-
1958). Souza CMC, Barreto MRN, organizadores. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Barueri: Editora 
Manole; 2011. 149 pp.                                                                                                                                  
29 BARRETO, Renilda Nery. História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-
1958). Souza CMC, Barreto MRN, organizadores. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Barueri: Editora 
Manole; 2011. 149 pp.                                                                                                                               
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O recorte temporal escolhido tem telação com as instituições de ciências no 

Brasil, em especial da ciência médica, com a criação das primeiras escolas médico-

cirúrgicas na Bahia e no Rio de Janeiro no início do século XIX e a criação do 

Ministério da Saúde nos anos 1950, consolidando o campo institucional da saúde 

pública no Brasil e mostrando, ainda, a relação desse campo com o modernismo na 

arquitetura.  

Na perspectiva da Medicina Social, as ações higienistas consideradas capazes de 

deter epidemias e endemias avançaram e representaram o esforço de muitos grupos e da 

centralidade de medidas de infraestrutura na reforma de saúde pública. No século XX, 

os hospitais no Brasil não estabeleciam mais a filantropia e caridade como no século 

XIX, mas passaram a intensificar a Medicina científica pela atuação dos médicos que 

eram formados em faculdades de Medicina. 

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, os avanços 

científicos permitiram conhecer os mecanismos de ação de muitas doenças pela 

Medicina Social:  

 

A década de 1950 chegou ao conceito de hospital que conhecemos hoje, pela 
OMS Organização Mundial de Saúde, passou a disciplinar e orientar a 
atividade hospitalar e em 1957 estabeleceu o conceito de hospital moderno 
como Parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é 
dispensar à comunidade completa assistência á saúde, tanto curativa quanto 
preventiva, incluindo serviços extensivos a família, pois o hospital no pós-
guerra viveu uma grande mudança. Aglutinou as tecnologias médicas e 
possibilitou a interdisciplinaridade na assistência tornou-se o centro dos 
sistemas30 

 

Foucault justificou a Medicina moderna com o método das ciências e inovações 

de Koch, mas com as novas práticas médicas da evolução científica dos grandes centros 

médicos europeus.  

 O hospital que foi estabelecido também nas Santas Casas como forma de se 

adaptar ao breve século XX31 que neste trabalho coloca as problematizações do 

nascimento da clínica que estudava o controle dos corpos como relações de poder, pois 
                                                           
30 Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), foi 
estabelecida uma agência especial para as questões mundiais de saúde, a Organização Mundial da Saúde 
criada em 1946. 
31 HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX. 1941-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. p. 90.                                                                                                                                        
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a medicina social que vinha se organizando no país, desde o Império, que estava se 

preparando e exercitando seus novos conhecimentos nas clínicas e hospitais dentre eles 

as Santas Casas. A prevenção primária das doenças, além de ser mais eficaz para a 

saúde pública, evitava que os problemas específicos provocados pela intervenção 

violenta na vida privada dos doentes causassem revoltas na população pobre. 

A disciplinarização almejada pelo hospital nessa perspectiva de a medicina 

social começar pelo esquadrinhamento do espaço urbano para que se possa fazer a 

vigilância do mundo confuso do doente e da doença, possibilitando a internação dos 

doentes. 

O debate sobre instituições hospitalares também estabelece uma discussão sobre 

morte, pois a condição histórica do homem como ser social e temporal se acrescenta a 

uma ligação entre história e antropologia em relação ao corpo doente, pois nessa relação 

o imaginário da morte é forte nas relações de poder das instituições médicas, mais 

precisamente as Santas Casas que possuíam índices de mortalidade altos, por causa da 

precarização da medicina. 

A pesquisa sobre o hospital Dom Pedro de Alcântara enfoca a assistência 

médica, insere-se no campo da história das ciências e da saúde e problematiza as 

questões da saúde pública e as instituições médicas em suas relações entre os indivíduos 

e o saber médico que predomina como saber dominante.                                     

A História Social das Ciências é uma referência nessa pesquisa na medida em 

que auxilia pensar o papel social da saúde e da medicina e suas influências das 

instituições médicas da Bahia. Além disso, este campo possibilitou a ampliação do 

campo de questões do historiador através da interdisciplinaridade com diversos campos 

das ciências.                                  
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CAPÍTULO 2 – A FILANTROPIA E O HOSPITAL DOM 

PEDRO DE ALCÂNTARA DE FEIRA DE SANTANA  
 

 

O objetivo deste capítulo é analisar as relações existentes entre a filantropia - 

como prática social - e o Hospital Dom Pedro de Alcântara, inaugurado na cidade de 

Feira de Santana em 1957.  

 

A Filantropia como prática do cuidar 

 

A filantropia pode ser entendida como fazer o bem, dar socorro aos necessitados, 

uma virtude cristã que embasa uma prática de justiça social. Tanto a caridade quanto a 

filantropia destinam suas obras aos necessitados. O resultado das ações da filantropia e 

da caridade erma o mesmo: a construção, ao longo dos séculos, de hospitais, asilos e 

orfanatos por seu turno, caridade está circunscrita à esfera da ação do cristianismo, 

conquanto a filantropia seja um elemento de ação do Estado e iniciativa privada 

A filantropia é mais ligada a assistência social e médica em Santas Casas de 

Misericórdia ou com ligação a igrejas no geral. A caridade está mais ligada a uma 

virtude do cristianismo católico.      

     A caridade é motivada pelo sentimento de compaixão, de amor ao próximo 

ou a uma causa. Pode partir de uma individualidade isolada ou de um grupo mais 

numeroso.  A Filantropia, por sua vez, é uma espécie de beneficência ("amor a 

humanidade") que é planejada socialmente e que guarda algum interesse anterior e ser 

filantropo, na maioria das vezes, é estar vinculado à algum projeto de desenvolvimento 

e mudança social, tentando, muitas vezes, preencher uma lacuna deixada pelo Estado. 

Desde o século XIX, a filantropia em Feira de Santana esteve intimamente 

associada ao papel destacado que as mulheres ocuparam na assistência em asilos, 

conventos e na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.32  

                                                           
32 OLIVEIRA, Cristina. Relatórios Senhoras da Caridade. Dissertação de Mestrado, 2007.                 
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A filantropia é ligada à Igreja Católica a partir das ações da Irmandade da 

Misericórdia. Nesse sentido, a Santa Casa de Misericórdia recebe uma destinação 

diretamente voltada à prática da caridade cristã baseada na virtude social de fazer o bem 

como obra aos necessitados.33  

As instituições médicas no geral se adaptaram à cultura filantrópica. A 

historiadora Gisele Sanglard menciona que a assistência médica social relacionou a 

medicina e filantropia no campo da instituição hospitalar. 

A filantropia na doutrina espírita estabelece que a caridade seja um fundamento 

central do Espiritismo para incorporar o assistido ao centro espírita como forma de 

solidariedade de amor pelos homens que é feito por qualquer membro da comunidade 

espírita, visando uma assistência material e espiritual34. 

No Brasil, os presbiterianos, entre as décadas de 1940 e 1970, estabeleceram 

uma assistência pela educação com as suas escolas, assistência médica para mulheres, 

crianças e idosos, casamento gratuito para quem não podia pagar e exigir a voz por 

reformas para o povo das periferias. 

No século XX com o avanço da medicina, o hospital nasceu na passagem do 

modelo religioso para o modelo pavilhonar, acompanhando as profundas 

transformações trazidas pelo higienismo e pela influência norte-americana. Na esteira 

dessa mudança, a Associação das Senhoras da Caridade do Asilo de Nossa Senhora em 

Feira de Santana, como uma ação benfeitora, estabelecia a caridade para mulheres, 

crianças, doentes e prisioneiros marginalizados, pois eram através destas associações 

que essas mulheres tinham uma ampliação pública do seu papel social. Segundo 

Michelle Perrot:  

Agir no espaço público não era fácil para as mulheres dedicadas ao domínio 
privado, criticadas logo que mostrassem ou falassem mais alto, mas elas têm 
atuado, e de muitas maneiras com frequência, apoiaram-se em seus papéis 
tradicionais, e aí tudo vai bem.35 

 

As mulheres tinham um papel importante na filantropia católica, intensificando 

as ações de boas obras cristãs a despeito de viverem numa sociedade marcada pelo 

                                                           
33 SANGLARD, Gisele. Filantropia e assistencialismo no Brasil. Hist. cienc. Saúde-Manguinhos, dez 
2003.                                                                                                                                                     
34 SANGLARD, Gisele. Filantropia e assistencialismo no Brasil. Hist. cienc. Saúde-Manguinhos, dez 
2003.                                                                                                                                                               
35 PERROT, Michelle. Mulheres Públicas. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, p.146.         

          29 



 

conservadorismo e tradicionalismo. Em Feira de Santana, as mulheres que ajudavam as 

freiras na Santa Casa recebiam orientações da própria formação religiosa. Uma freira de 

destaque foi a irmã Deoadata Lopes dos Santos, pioneira nessas atividades no Hospital 

Dom Pedro de Alcântara 

A assistência e a filantropia no Hospital Dom Pedro de Alcântara eram 

centralizadas pela Igreja Católica que orientava freiras para cuidar dos dontes, mas 

moças que não eram casadas eram destinadas a vida religiosa. 

As mulheres ficavam responsáveis pela caridade e da assistência aos enfermos 

da Santa Casa de Misericórdia.  

O papel dessas mulheres tem explicação, pois desde o século XIX, em Feira de 

Santana se defendeu um modelo de comportamento feminino em relação às práticas de 

caridade e piedade que estão ligadas as práticas religiosas católicas.  

Em Feira de Santana a Associação das senhoras de caridade tinha objetivo de 

promover ações filantrópicas para ajudar o Asilo de Nossa Senhora de Lourdes, mas que 

era mantida pelas mulheres da elite feirense. O Asilo de Nossa Senhora de Lourdes foi 

lugar de relações de poder e de papéis nas relações socias e de gênero e também da 

classe social em que essas mulheres eram protagonistas na assistência de doentes, mas 

que recebiam ordens de padres que exerciam poder sobre essas mulheres e as freiras. O 

asilo foi fundado pelo padre Ovídio Alves de São Boaventura em 1879, numa forma 

renovada de Igreja que passou a se voltar para o social.36  

Os trabalhos do Asilo eram comandados pelas mulheres ilustres, mas o papel 

filnatrópico era da sociedade local. Tinha doações de várias maneiras como o “Imposto 

da Caridade” arrecadado entre várias famílias feirenses, com o valor de duzentos réis 

por semana, fruto do esforço das Senhoras da Caridade.37  

O asilo tinha relação com o Hospital, pois as mulheres que exerciam a 

assistência nele iam prestar seus serviços de ajuda também no hospital e o asilo também 

era mantido financeiramente pela Santa Casa de Misericórdia. 

                                                           
36

 Relatórios Senhoras da Caridade 1922, 1924, 1931,1941. 
37

 Idem.                                                                                                                                                       30 



 

No trabalho da professora Andrea da Rocha Rodrigues38 estabelece, por exemplo 

que o Asilo de Nossa Senhora da Misericórdia passou por reforma e passou a acolher 

mulheres, egressas da Maternidade Climério de Oliveira, fornecendo leite aos filhos, aos 

internados. O importante dessas reformas, é a parceria entre o Estado, que realizou 

vários projetos como a Liga contra Mortalidade Infantil como assistência a criança 

pobre. 

 

O Hospital Dom Pedro de Alcântara 

 

A Santa Casa de Misericórdia objetivava um hospital para cuidar dos pobres e 

dos ricos também com processos de adoecimento infectocontagiosos da cidade. Os 

impactos de doenças como varíola, caxumba, cólera, sarampo, sífilis, tifo, 

principalmente tuberculose, eram devido às péssimas condições de saúde pública 

relacionados aos fatores sociais, econômicos e políticos.  

A instituição representava um poder sobre a sociedade feirense, pois ao que tudo 

indica autoridades locais eram membros da própria instituição para manter a relação da 

Santa Casa com a sociedade feirense. 

A cidade crescia e se expandia e com o crescimento da população, aumentava a 

carência de leitos e serviços para atender aos pacientes da cidade e da região. Em 1939, 

na gestão do provedor Heráclito Dias de carvalho, a idéia é lançada e começaram as 

negociações da construção do Hospital Dom Pedro de Alcântara. 

O terreno da antiga fazenda Cerca de Pedras, com um cemitério e uma casa em 

ruínas, foi o primeiro bem imóvel da Santa Casa. Trata-se de sítio pouco prestigiado e 

ligado ao esquecimento, mas que tinha ligação com a antiga Villa de Cachoeira e a 

capela de Sant’Anna. 

A mobilização da comunidade em prol da construção de um novo hospital 

ganhou um grande aliado, o Rotary Clube de Feira de Santana que fez a doação do 

terreno para construção do Hospital em 1947, leitos e doação financeira para construção 

da enfermaria. 

                                                           
38

 RODRIGUES, Andrea da Rocha. Infância Esquecida: Salvador 1900-1940. Salvador: UFBA,1998.  
           31 



 

 

Os Recursos para o Hospital tiveram parceria com recursos do Governo Vargas 

em 1951 que foi conseguido pelo deputado federal Dr. Eduardo Fróes da Mota. Em 

1953 tem também ajuda financeira do prefeito Almachio Soares Boaventura que ficou 

na gestão de 1951 a 1955 como importância política. 

Os políticos que contribuíram com a Santa Casa de Misericórdia são de uma 

elite política formada de intelectuais como advogados, médicos, empresários e 

pecuaristas, quem permaneceram ativos na política feirense. As disputas políticas, em 

Feira de Santana  eram entre os dois principais partidos UDN e PSD.A UDN entre 

1954-1962 esteve com destaque em João Durval, João Marinho Falcão e Arnold Silva, 

mas o PSD teve destaque com Francisco Pinto que venceu as eleições de 1962 e depois 

foi deposto pela ditadura militar, pois foi resistência ao golpe de 1964.Essa trajetória 

política estabeleceu ajuda financeira ao Hospital Dom Pedro de Alcântara e ajudou 

esses políticos terem influência na Santa Casa e na  consolidação de parcerias do Rotary 

Club formado por empresários que financiavam a Santa Casa de Misericórdia.                                                                                         

No dia primeiro de janeiro de 1957, com missa festiva celebrada pelo Padre 

Mário Pessôa, foi dada posse à Mesa Administrativa comandada pelo Provedor, Dr. 

Wilson da Costa Falcão, e realizada a bênção das instalações do novo prédio do 

Hospital D. Pedro de Alcântara com um total de 120 leitos. A inauguração oficial 

aconteceu no dia 4 de janeiro, quando a Bahia era governada por Antonio Balbino de 

Carvalho Filho. A festa contou com a presença de autoridades, dentre essas, o Prefeito 

João Marinho Falcão, o Deputado Federal Manoel Novais e o Ministro da Saúde 

Maurício de Medeiros39.  

             Em 30 de dezembro de 1960 com o Provedor Dr. Augusto Matias da Silva, 

inaugurou-se na Santa Casa de Misericórdia o serviço de Pronto Socorro com parceria 

com o governo do Estado da Bahia, sob o governo de Juracy Magalhães, e a prefeitura 

de Feira de Santana sob o prefeito Arnold Silva ,mas que teve a atuação da irmã 

Deodata Lopes dos Santos (freira pioneira na Santa casa de Misericórdia nos anos 50 e 

60 )  que ajudou a finalizar o projeto da maternidade  do Hopsital Dom Pedro de 

Alcântara e assim, começou uma nova fase na assistência hospitalar em Feira de 

Santana. 
                                                           
39 Batista de Cerqueira, João. Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, 1859-2006, p 107    
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A inauguração do Hospital em 1957 teve presença do presidente Juscelino 

Kubitschek que veio inaugurar o sistema de abastecimento de água da cidade. A história 

do prédio da Antiga Casa do Menor comprado pela Santa Casa ficou fechada em 1956, 

mas depois foi alugado ao Governo da Bahia que se instalou , em julho de 1957, a sede 

do primeiro Batalhão de Polícia Militar, onde permaneceu até 1984.                                                                                                                                  

Entre 1957 e 1967 a população de Feira chegava perto de 70 mil habitantes e 

com esse crescimento aumentava a necessidade de leitos e serviços para atender 

pacientes de cidades e regiões do interior. 

O Rotary Club Feira foi protagonista na mobilização da comunidade feirense 

para construção do novo hospital. Nos anos de 1945 a 1957 expande-se a construção do 

Hospital Dom Pedro de Alcântara que saiu do Palácio do Menor. Assim, começou a 

nova fase de assistência em saúde pública do município e região, pois o Ministério da 

Saúde concedeu uma estrutura para instalação de um hospital moderno e modelo para o 

interior do Brasil.  

Dentre os pacientes recebidos pelo hospital Dom Pedro de Alcântara para o 

tratamento da tuberculose as crianças eram as que mais eram sujeitas ao adoecimento e 

mortalidade, o que conduziu mais tarde a criação da maternidade40.  

         Sob-responsabilidade de uma freira Deodata Lopes dos Santos, as obras da 

maternidade foram iniciadas em 1959, mas só concluídas em 1967, quando passou a 

desempenhar um papel importante na Santa Casa diante da coordenação dos trabalhos 

de caridade e filantropia.  

A maternidade da Santa Casa de Misericórdia é instalada em 1967, portanto 

dentro de nosso recorte que avança até 1988, pois a nova constituição criou o SUS e o 

Estado brasileiro passou a financiar a maior parte do hospital Dom Pedro, diminuindo a 

participação das associações e da Igreja Católica pertencente à Arquidiocese de Feira de 

Santana.   

A saúde pública em Feira de Santana passou na década de 1970 por mudanças 

com a criação da rede privada do Hospital Emec para atender pacientes da elite feirense 

que queriam um atendimento diferenciado ao da Santa Casa de Misericórdia. Esse 

processo está inserido ao crescimento da cidade nas décadas de 1970 e 1980 que 

                                                           
40 Jornal Folha do Norte de 04 de janeiro de 1967.                                                                                       
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demandou pelo aumento da saúde pública em razão da explosão demográfica 

promovida devido às migrações de pessoas do interior em busca de oportunidades. 

 Na década de 70, com a fundação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

– UEFS e com a criação do Curso de Enfermagem, surgiram profissionais de saúde para 

atuar no município contribuindo para diminuir os índices de controle de doenças, a 

exemplo de uma epidemia de malária potencializada por pessoas vindas da Amazônia e 

que deixou o município em alerta41.  

Em 1978, em Feira de Santana já vinha se discutindo a construção de um 

Hospital do câncer, pensado para ser um Centro Oncológico do interior da Bahia com 

investimentos de seis milhões de cruzeiros, mas até hoje, em pleno século XXI, o 

hospital não saiu do papel. 

O Hospital Dom Pedro de Alcântara, ligado à Santa Casa de Misericórdia, 

embora estivesse saindo de uma crise financeira em 1985, contava com projetos de 

expansão, afinal Feira de Santana já contava com quase 500 mil habitantes42 na época e 

a cidade não dispunha de leitos para atender municípios vizinhos, além disso, as 

ambulâncias existentes eram escassas para um período de intensa vacinação contra 

poliomielite.  

Diante disso, ganha sentido a inauguração do Pronto Socorro no ano de 1980, 

como menciona a matéria do Jornal Folha do Norte: 

 

Com a presença do governador Antônio Carlos Magalhães, será inaugurado 
no dia 18 ás 19 horas, o novo Pronto Socorro do Hospital Dom Pedro de 
Alcântara, dotado de 40 leitos para internatos, 20 para atendimentos de 
urgência, sala para pequenas cirurgias, sala para ortopedia e outra para 
pediatria. O diretor do hospital, José Ronaldo Carvalho, informou que foram 
adquiridos novos equipamentos médico-hospitalares, ampliando o quadro de 
médicos, assegurado que Dom Pedro terá condições de atender 
convenientemente.43 

 

                                                           
41 Jornal Feira Hoje, 13 de março de 1977.  
42 Batista de Cerqueira, João. Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, 1859-2006, p 107. 
43

 Jornal Folha do Norte: A Inauguração do Pronto Socorro no ano de 1980 com uma melhor estrutura de 
atendimento de urgência e emergência para Feira de Santana e interior. (dezembro de 1986)                 
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O Pronto Socorro foi ampliado para atender as demandas da cidade de Feira de 

Santana e de cidades vizinhas na década de 1980. Foi inaugurado na administração de 

José Ronaldo de Carvalho através da influência política de Antônio Carlos Magalhães. 

Essa inauguração capitalizou a futura carreira política de José Ronaldo na cidade. 

As atas administrativas dos anos 1969/1970 mostram o estabelecimento de um 

convênio com o Fundo Rural para viabilizar assistência médica aos trabalhadores rurais. 

O Fundo Rural previa a relação do Hospital com os trabalhadores rurais que eram 

atendidos por meio de associação dos trabalhadores e a assistência médica com apoio 

dos sindicatos dos trabalhadores rurais.  

O próprio FUNRURAL que estabelecia assistência médica aos camponeses e 

trabalhadores na Santa Casa de Misericórdia vem dessa lógica dessas políticas 

implementadas no Segundo Governo de Getúlio Vargas (1951-1954) que mudaram as 

estruturas das Santas Casas pela implementação de políticas públicas do Ministério da 

Saúde. 

Esses trabalhadores se organizaram em sindicato e conseguiram muitas 

conquistas, pois a constituição de 1988 garantiu alguns direitos tanto para as mulheres 

quanto para os trabalhadores rurais. Esses sindicatos tiveram apoio da Igreja Católica de 

Feira de Santana por meio de freis franciscanos, mas também contaram com apoio da 

CUT e do Partido dos Trabalhadores, que na década de 1990, conquistaram avanços e 

conquistas como a asistência da saúde dos trabalhadores e a lincença-maternidade para 

as trabalhadoras rurais. A Santa Casa de Misericórdia através do Hospital Dom Pedro de 

Alcântara foi importante colaboradora junto ao sindicato dos trabalhadores e os 

governos municipais e estaduais na afirmação de parcerias financeiras para assegurar 

essas conquistas. 

Em 1971, foi inaugurada a sala de enfermaria e de cirurgia com ajuda do Lions 

Clube da cidade. O Hospital tinha parceria financeira do Clube Lions e também do 

Rotary Club que eram frequentados por empresários, ou seja, pessoas que tinham boas 

condições financeiras. Esses clubes eram lugares de lazer e de negócios da elite feirense 

e apresentaram ajudas financeiras estratégicas ao Hospital. 

A documentação institucional referente às mesas administrativas apresenta – a 

despeito dos limites e danos documentais - um amplo conjunto de dados para uma 

análise da história institucional e suas relações com as práticas filantrópicas. Em outras 



 

palavras, essa documentação expressa o esforço do registro dos processos institucionais 

e suas nuances com as políticas internas.  

        Os períodos administrativos, inicialmente de um ano, receberam a denominação 

de ano compromissal, mas tradicionalmente, as eleições dos dirigentes para cada 

período eram realizadas no dia 2 de dezembro, em homenagem à data de aniversário do 

patrono da instituição da antiga Santa Casa de Misericórdia, o Imperador D. Pedro II. 34 

Abaixo traremos uma relação dos relatórios administrativos da instituição 

apresentando uma série de informações oportunas. Nestes relatórios estão presentes a 

composição das mesas administrativas, a relação das irmãs protetoras (freiras) e as 

comissões de contas. Pensar a estrutura dessas comissões, bem como os nomes por elas 

ocupados pode sugerir formas e qualidades específicas de relações institucionais, tanto 

no âmbito interno quanto no externo na composição de uma rede filantrópica.   

A partir desses relatórios, destacaremos alguns elementos oportunos para a 

análise de nossa questão central.                                                              

Os relatórios apresentados têm relação com a filantropia na função social da 

Santa Casa de Misericórdia, mas principalmente como asssistência hospitalar que 

assume grande importância nos serviços de saúde pública no século XX, mas com as 

mudanças nos hospitais do Brasil em relação à assistência houve uma lógica comercial e 

política com a criação do Ministério da saúde criado por Getúlio Vargas que garantiu 

políticas de saúde dos trabalhadores. 

              

Relatório de 1957/195844 

 

Mesa administrativa formada pelo provedor Dr. Wilson da Costa Falcão; Vice 

Provedor, Manoel Mathias d’Azevedo; Secretário, Padre Mario Bahiense da Silva; 

Tesoureiro, Dr. Cícero Barbosa de Carvalho; Procurador Geral, Helvecio Almeida 

Santos. 

                                                           
44 Relatório da Mesa Administrativa da SCMFS DE 1957/1958                                                                    
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Irmãos Visitadores: Srs Carlos Trindade, Euclides Oliveira, Fernando Simóes 

Barros, Alvaro Santos Rubem, Joaltino Rodrigues Silva, José Martins Campelo, Dr 

Augusto Pedreira de Assis Freitas.  

Irmãs protetoras (freiras): Srs. Laura Borges de Souza, Cecília Gomes Carvalho, 

Maria Conceição. 

Comissão de Contas: Srs.João Augusto Pires, Tancredo Santos e Manoel Soares 

Azevedo. 

Nestes anos formou a primeira administração do Hospital Dom Pedro de 

Alcântara. 

           Dr. Wilson da Costa Falcão, nascido em Feira de Santana (BA) no dia 23 de 

dezembro de 1918, era filho do usineiro João Marinho Falcão e de Adnil da Costa 

Falcão. Seu irmão João da Costa Falcão foi também deputado federal pela Bahia (1955-

1956). 

          Formado em medicina e fazendeiro, em outubro de 1950 foi eleito vereador em 

Feira de Santana na legenda da União Democrática Nacional (UDN), assumindo o 

mandato em fevereiro de 1951. Reeleito em 1954, na coligação da UDN com o Partido 

Republicano (PR), iniciou seu segundo mandato em fevereiro de 1955. Em outubro de 

1958, foi eleito deputado estadual, deixando a Câmara Municipal. Em fevereiro do ano 

seguinte, assumiu o mandato à Assembleia Legislativa da Bahia. 

             Mais uma vez reeleito em novembro de 1974, integrou, após tomar posse em 

fevereiro de 1975, a Comissão de Saúde, mantendo-se na suplência da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara. Um dos dois deputados 

federais da Arena baiana ligados ao governador do estado Roberto Santos (1975-1979), 

foi reconduzido à Câmara nas eleições de novembro de 1978, assumindo em fevereiro 

do ano seguinte. Ainda em 1979, tornou-se membro efetivo da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, cargo que ocuparia até o ano seguinte. Em 

agosto de 1979, durante a votação no Congresso do projeto de anistia, foi um dos seis 

deputados da Arena que defenderam a emenda Djalma Marinho, que preconizava uma 

anistia mais ampla que os projetos dos dois partidos. Com o fim do bipartidarismo em 

29 de novembro de 1979 e a conseqüente reorganização partidária, Wilson Falcão 

filiou-se ao Partido Democrático Social (PDS), agremiação situacionista que sucedeu à 



 

Arena. Em 1980, voltou a ser membro da Comissão de Saúde. No ano seguinte passou a 

integrar a Comissão de Relações Exteriores, na qual permaneceria até 198345. 

          Essa trajetória de Dr Wilson Falcão justificava sua presença na mesa 

administrativa, mas também a importância e força política da família Falcão em Feira de 

Santana. 

              Padre Mário Bahiense, da Silva Nasceu em Salvador aos 11 de janeiro de 1894. 

Foi ordenado sacerdote em 25 de novembro de 1917. Capelão do Asilo Nossa Senhora 

de Lourdes desde 1919. Substituiu eventualmente todos os párocos desde então. Foi 

designado pároco provisório com a saída do padre Mário Fernandes, passando meses 

depois o paroquiato a Pe. Amílcar Marques, continuando como capelão do Asilo N. S. 

de Lourdes. Continuando a obra do Dispensário Santana, após a transferência de padre 

Amílcar Marques. Faleceu em 1978, após ter dado grande impulso às obras deixadas 

pelo padre Ovídio, sendo seu grande continuador. 

Os irmãos visitadores visitavam a Santa Casa de Misericórdia e apoiava 

finaceiramente. 

          As irmãs protetoras eram responsáveis pela assistência social e humana dos 

pacientes e hospitalar. As irmãs protetoras eram comandadas pela freira           Deodata 

Lopes dos Santos, quando passou a desempenhar um papel importante na Santa Casa 

diante da coordenação dos trabalhos de caridade e filantropia e uma das principais 

articuladoras da Igreja Católica e o Hospital Dom Pedro de Alcântara.  

Todas as mulheres tinham papel principal na filantropia e assistência dos 

pacientes e colaborações religiosas no Hospital Dom Pedro de Alcântara com posição 

social de classe média e humilde e muitas delas eram obrigadas pela família e outras 

vocação religiosa para assistência. 

Este relatório apresenta a posse da primeira mesa administrativa, início dos 

trabalhos da instituição, transferência da antiga Santa Casa de Misericórdia para o novo 

Hospital Dom Pedro de Alcântara e a Diocese de Feira de Santana descentraliza a 

administração. A Arquidiocese de Feira de Santana desde 1962 que tem posição 

filantrópica de administração, mas em 1988 com o SUS o Hospital passou receber 
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parceria do Sistema Único de Saúde e com isso a Igreja Católica assumiu o papel 

religioso e os fins financeiros boa parte mantida pelo SUS. 

 

Relatório 1959/196046 

 

Mesa administrativa: Provedor Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-Provedor,Dr. 

Geraldo Leite; Secretário, Padre Mário Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, José 

Torres Ferreira; Procurador Geral, Júlio de Santana. 

Irmãos Visitantes: Srs. Walter Mansur, Dr Wilson Matias da Silva, Antonio 

Costa Pinto, Luiz da Costa Falcão, Dr. Alberto Sampaio. 

Irmãs Protetoras: Sras. Altair Sampaio, Euridice Cerqueira Almeida, Noelia 

Almeida Mascarenhas, Maria Luiza da Silva Pitombo, Julieta Martins Portugal, Laura 

Portugal Azevedo, Angelina Lago Silva, Petronilha Moreira Cunha e Nilza Caribé 

Brasileiro. 

Comissão de Contas: Dr. Cicero Freitas de Carvalho, João Augusto Pires e 

Álvaro do Santo Rubem. 

Durante o período, foi adquirida uma ambulância, reformado o espaço para 

instalação do Banco de Sangue (Exames) e inaugurada a Unidade de Pronto-Socorro 

como ações durante a gestão desses anos.  

Os irmãos visitadores eram principalmente da elite feirense visitavam a Santa 

Casa de Misericórdia e apoiava financeiramente. 

As irmãs protetoras eram as freiras, mas que viam de classe social humilde, mas 

também muitas eram obrigadas a serem freiras de famílias ricas eram responsáveis pela 

assistência social e humana dos pacientes e também hospitalar. 

Dr Augusto Matias da Silva foi um médico e um dos principais idealizadores do 

Hospital Dom Pedro de Alcântara 
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Relatório 1961/196247 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-Provedor, Dr. 

Geraldo Leite; Secretário, Padre Mário Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, José 

Torres Ferreira; Procurador Geral, Júlio de Santana. 

Irmãos Visitadores Srs. Joaltino Rodrigues Silva, Alexandre Falcão e Armando 

Morais  

Irmãs Protetoras: Sras. Altair Sampaio, Euridice Cerqueira Almeida, Noelia 

Almeida Mascarenhas, Maria Luiza da Silva Pitombo, Julieta Martins Portugal, Laura 

Portugal Azevedo, Angelina Lago Silva, Petronilha Moreira Cunha e Nilza Caribé 

Brasileiro. 

Comissão de Contas: Dr. Cicero Freitas de Carvalho, João Augusto Pires e 

Álvaro do Santo Rubem. 

Realizações no Hospital como restauração na rede de esgoto e serviço de água; 

início da construção do novo pavilhão para a maternidade; Pronto Socorro; instalação de 

televisão. Essas estruturas eram importantes para a uma estrutura de Hospital adequado 

para os pacientes. 

Os irmãos visitadores eram da elite feirense visitavam a Santa Casa de 

Misericórdia e apoiava financeiramente e apoiavam os pacientes  

As irmãs protetoras eram as freiras, mas que viam de classe social humilde, mas 

também muitas eram obrigadas a serem freiras de famílias ricas eram responsáveis pela 

assistência social e humana dos pacientes e hospitalar. 

 

                                        Relatório 1963/196448 

 

A eleição para essa mesa admistrativa teve como composição: 

Toda posse da mesa admistrativa era celebrada uma missa por frades 

capuchinhos. 
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Mesa admistrativa: Povedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-Provedor, 

Antônio da Costa Falcão; Secretário, Padre Mario Bahiense da Silva; Tesoureiro, José 

Torres Ferreira; Procurador Geral, Irineu Nascimento 

Irmãos Visitadores: Sr. s Josean Pinto de Almeida, Vicente Quezado Leite, Artur 

Andrade Santos,Dr. Jorge Bastos Leal ,Bernadino de Carvalho Bahia. Os irmãos 

visitadores eram da elite feirense visitavam a Santa Casa de Misericórdia e apoiava 

financeiramente e apoiavam os pacientes  

Irmãs protetoras: Sras. Maria de Lourdes Malafaia, Laura Mascarenhas Alves, 

Angelina Lago Silva, Joana de Almeida e Silva, Antonia Mascarenhas, Anita 

Mascarenhas Torres. As irmãs protetoras eram as freiras, mas que viam de classe social 

humilde, mas também muitas eram obrigadas a serem freiras de famílias ricas eram 

responsáveis pela assistência social e humana dos pacientes e hospitalar. 

Comissão de Contas: Srs. Jonathas Teles de Carvalho, Newton da Costa falcão e 

Dr. Fernando Pinto de Queiroz. 

Newton da Costa Falcão foi prefeito de Feira de Santana em meados de 1970 e 

com forte influência política da família Falcão e por isso sua participação na comissão 

de contas 

 

Relatório 1965/196649 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-provedor, Dr. 

Jorge Bastos Leal; Secretário, Padre Mario Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, 

Anacleto Figueiredo Mascarenhas; Procurador Geral, Eudalvo Placido Pinheiro. 

A composição da mesa administrativa era formada por pessoas de posição social 

privilegiada formada por médicos, da elite feirense e religiosos. 

Irmãos Visitadores: Srs. Adelson Santos Prado, Cristovam carvalho, Francisco 

Suzarte Gomes e Modesto Cerqueira. 
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Modesto Cerqueira foi um grande empresário feirense que fundou a TV Subaé, 

mas precisamente o grupo empresarial Modesto Cerqueira. O empresário ajudava 

financeiramente o Hospital Dom Pedro de Alcântara. 

Irmãs Protetoras: Sras. Marina Moreira Carvalho, Ivone Falcão Vieira, Hilda 

Barbosa, Gerolina Nunes Falcão, Zauri Araujo Pitombo, Marinete Gonçalves leal, 

Eunira Alves Almeida, Nance Costa Nogueira, Nilza Cunha Porto, Maria Luiza Silva 

Pitombo, Helenos Santos Cruz e Colomba Daltro Pinto. 

Foi implantada nesse período, a rede de esgoto e incorporado novos serviços no 

Hospital, a exemplo da Farmácia, Necrotério e Lavanderia. Esses serviços davam uma 

estrutura de hospital moderno e adequado para época. 

 O Provedor Dr. Augusto Matias da Silva foi um dos médicos idealistas da 

construção do Hospital Dom Pedro de Alcântara 

A presença de homens da alta sociedade feirense na composição da Misericórdia 

demonstra que a instituição tinha o que oferecer, status, prestígio e com relação bilateral 

 

Relatório 1967/196850 

 

Mesa administrativa; Provedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-provedor, Dr. 

Jorge Bastos Leal; Secretário, Padre Mário Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro José 

Torres Ferreira; Procurador Geral, Anacleto Figueiredo Mascarenhas. 

Irmãos Visitadores: Srs. José Pereira Almeida, Carlos Trindade, Reinaldo 

Oliveira Leite, José da Costa Falcão, Antonio Santos, José Cerqueira e Antônio Costa 

Falcão. 

Irmãs Protetoras; Sras. Colomba D’ Alto Pinto, Bernadete Oliveira Lopes, 

Zulmira Ribeiro Oliveira, Maria de Lourdes Brito Portugal, Junilha Queiroz Oliveira, 

Maria Ramos Mansur, Eunira Boaventura Almeida, Yolanda Lopes de Paula, Maria 

Pinto da Silva, Germina Carvalho da Silva, Marinete Gonçalves leal e Marisa Farias 

Pinto de Queiroz. 
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Nesse período foi nomeado o primeiro Diretor Geral do Hospital Dr. Joaquim 

Pondé Filho que foi Vice-reitor da Uefs entre 1991 e 1995  

 

Relatório 1969/197051 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice-Provedor, Dr. 

Jorge Bastos Leal; Secretário, Padre Mário Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, José 

Torres Ferreira; procurador Geral, Anacleto Figueiredo Mascarenhas. 

O Provedor Dr. Augusto Matias da Silva foi um dos médicos idealistas da 

construção do Hospital Dom Pedro de Alcântara 

Irmãos Visitadores: Srs. Adelson Santos Prado, Cristovam Carvalho, José 

Bacelar Rios, Altamirando Almeida, Walber Mansur, Petrolino Pinto, Clovis 

Magalhães, José Carlos pereira, Avelino Marques Cerqueira e Francisco Fraga Maia. 

Todos tem posição social privilegiada como médicos, da elite feirense e empresários. 

Francisco Fraga Maia foi um importante empresário feirense que colaborou 

finaceiramente com o Hospital Dom Pedro de Alcântara. 

Irmãs protetoras: Sras Maria Luiza Franco Magalhães, Laura Portugal de 

Azevedo, Zélia Borges Falcão da Silva, Nair Xavier Melo Carneiro, Severina Vidal 

Leão, Maria José Nascimento Pereira, Maria de Lourdes Pelegrini de Freitas, Marina 

Moreira Carvalho, Cleonice da Silva Ribeiro, Fabiola Brito Portugal, Antonieta da Silva 

Sarkis e Delza Passos Boaventura. 

As irmãs protetoras essas eram da posição social de classe média, mas muitas 

eram da elite que eram obrigadas pelas famílias que eram ricas para serem freiras. 

Comissão de Contas: Dr. Fernando Pinto Queiroz, Dr. Wilson da Costa Falcão e 

Sr. Antonio Cypriano Pinto. 

No relatório constava que o Hospital dispunha de 11 médicos, sete acadêmicos 

de medicina e 154 funcionários. O total de leito era de 126, distribuídos pela 

Maternidade, com 10 leitos para pacientes taxistas; Enfermaria de Clínica Médica, com 

10 leitos em apartamento e 10 leitos para pacientes taxistas; Enfermaria de Clínica 
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Cirúrgica, com 10 leitos para pacientes do FUNRURAL e 24 leitos para pacientes não 

contribuintes; Enfermaria de Pediatria, com 12 leitos e Pronto-Socorro, com quatro 

leitos para observação. 

 

Relatório 1971/197252 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Emydio Barros Fonseca; Vice-Provedor, Dr. 

Mario de Paula; Secretário, Mons. Mário Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, Dr. 

Cícero Carvalho, Procurador Geral, Dr. Jorge Bastos Leal. 

Dr. Eydio Barros Fonseca foi um médico importente e influente em Feira de 

Santana com suas ações na saúde pública na cidade.  

Irmãos Visitadores: Srs. Ideraval José Alves, Celestino Suzarte, Dr. Eydio 

Barros, Dario Moreira Cunha, Alberto Falcão Pereira, Jonathas Teles de Carvalho e 

Walter Falcão.  

Jonathas Teles foi  gerente do Banco de Administração, entre 1960 e 1964; 

presidente do Sindicato Rural de Feira de Santana, em 1962 e 1963; presidente da 

Associação Feirense de Assistência Social (Afas), de 1965 a 1967; vice-presidente da 

Incoveg, primeira indústria instalada no Centro Industrial do Subaé (CIS), de 1965 a 

1970; presidente do Movimento de Organização Comunitária (MOC) por duas vezes, 

entre 1968 e 1970; presidente do Centro das Indústrias de Feira de Santana (Cifs), no 

biênio 1969 e 1970; provedor da Santa Casa de Misericórdia, de 1971 a 1973; 

presidente do Conselho do Clube de Campo Cajueiro desde 1973 e até hoje; supervisor 

administrativo do Centro Social João Marinho Falcão, unidade do Serviço Social da 

Indústria (SESI), entre 1974 e 1982. Jhonatas Teles foi uma figura ilustre feirense tinha 

ligação com sindicatos de trabalhadores, organizações comunitárias e uma forte atuação 

na Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Irmãs Protetoras: Sras. Aportugal Leite, Alaide Freitas Santos, Tereza Falcão, 

Maria Amélia da Costa Pinto Freitas, Marisa Azevedo Gomes, Lourdes Malafaia, Lídia 

Gonçalves de Almeida Ribeiro, Yolanda Tavares Rodrigues Melo, Antonieta da Silva 

Sarkis e Fabiola Brito Portugal. 
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Comissão de Contas: Dr. Fernando Pinto Queiroz, José Torres, Maurício 

Meireles. 

Foi inaugurada a reforma da Enfermaria de Clínica Cirúrgica que teve apoio do 

Lions Club. 

Em 1971 foi inaugurada a sala de enfermaria e de cirurgia com ajuda do Lions 

Clube da cidade. O Hospital tinha parceria financeira do Clube Lions e também do 

Rotary Club que eram frequentados por empresários, ou seja, pessoas que tinham boas 

condições financeiras. Esses clubes eram lugares de lazer e de negócios da elite feirense 

e apresentaram ajudas financeiras estratégicas ao Hospital, que também precisa ser 

analisado como prática filantrópica em futuros trabalhos.                                            

                                       

                                       Relatório 1973/197453 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Cícero Freitas de Carvalho; Vice-Provedor, 

Dr. Renato Santos Silva; Secretário, Padre Mario Bahiense Pessoa da Silva; Tesoureiro, 

Werther Mascarenhas Farias; Procurador Geral, Dr. Jorge Bastos Leal. 

Cícero Freitas de carvalho foi um dos sócios fundadores da CDL e ajudava 

financeiramente o Hospital Dom Pedro de Alcântara 

Irmãos Protetores: Everaldo Azevedo, Dr. Adessil Guimarães, Antonio Mario 

dos Santos, Cleto Carvalho, Arnaldo Saback de Oliveira, Anacleto Mascarenhas, João 

Batista Carneiro. 

Irmãs protetoras: Germina Silva, Nilza Porto, Maria José Nascimento Pereira, 

Consuelo Veloso Carvalho, Marisa Farias Queiroz, Antonieta da Silva Sarkis e Maria 

Luiza Silva Pitombo. 

Comissão de Constas: Carlos Guimarães, Jonathas Teles de Carvalho e Dr. 

Fernando Pinto de Queiroz. 
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Relatório 1975/197654 

 

Mesa administrativa: Provedor, Dr. Cícero Freitas de Carvalho; Vice-Provedor, 

Dr. Emygdio Barros Fonseca; Secretário, Padre Mario Bahiense Pessoa da Silva; 

Tesoureiro, Werther Mascarenhas Farias; Procurador Geral, Dr. Jorge Bastos Leal. 

Irmãos Visitadores: Everaldo Azevedo, Dr. Adessil Guimarães, Antonio Mario 

dos Santos, Raul Cunha Sampaio, Wilson José Mascarenhas Oliveira e Francisco 

Suzart.  

Irmãs Protetoras: Giselia Oliveira Farias, Liege Portugal Falcão, Nice Brandão 

Fonseca e Yêda Barradas Carneiro. 

Yêda Barradas Carneiro foi mulher de João Durval Carneiro ex-prefeito de Feira 

de Santana e participava e colobarava com ações filantópicas desde sua atuação com o 

marido quando era prefeito. 

Comissão de Contas: Dr. Carlos Guimarães Trindade, Dr. Fernando Pinto de 

Queiroz e Jonathas de Cavalho. 

             

Relatório 1977/197855 

 

Mesa Administrativa: Provedor, Dr. Augusto Matias da Silva; Vice Provedor, 

Werther Mascarenhas farias; Secretário, Padre Mario Bahiense Pessoa da Silva; 

Tesoureir; Edward Sena Assis; Procurador geral, Osvaldo Torres Coelho.                       

 Irmãos Visitadores: Everaldo Azevedo, Antonio Carlos Pinto Almeida, Agrario 

Teles de Carvalho, Benedito Pamponet e Emygdio Barros Fonseca. Eram da elite 

feirense e ajudam financeiramente 

Irmãs Protetoras: Nilza da Cunha Porto, Neusa Magalhães Santos, Nilza 

Carvalho Lacerda, Julieta Portugal e Ada Mascarenhas Bahia. 
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Comissão de Contas: Dr. Cícero Freitas de carvalho, Dr. Jorge Bastos Leal e 

Jonathas Teles de Carvalho. Faziam parte do controle financeiro e pertencentes a uma 

classe privilegiada  

 

Relatório 1979/198056 

 

Mesa administrativa: Provedor, Faustino Dias Lima; Vice-provedor, José Torres 

Ferreira; Secretário, Mons.Renato de Andrade Galvão; Tesoureiro, Edward Sena Assis; 

procurador Geral, Jhonatas Teles de Carvalho. 

Faustino Dias Lima foi um importante deputado feirense entre 1983-1987 pelo 

PDS. 

Irmãos Visitadores: Antonio Alcione da Silva Cedraz, Alvaro de Carvalho 

Araújo, José Maria Nunes Marques, Isaac Suzart Gomes e Newton Tavares Carneiro. 

Irmãs protetoras: Sras. Maria de Lourdes Malafaia, Yêda Nunes de Sousa 

Santana, Yolanda Tavares Rodrigues de Melo, Maria Ramos Mansur, Nance da Costa 

Nogueira, Nilza da Cunha Porto, Margarida Ramos Lima, Bernadeth de Oliveira Lopes, 

Eunice Ribeiro de Almeida, Joselia Carneiro Freitas, Irma Portugal Bahia e Julieta 

Martins Portugal. 

Comissão de contas: Dr. Antonio Navarro da Silva, Luis Carlos de Carvalho 

Bahia, José Manoel de Araújo Freitas. 

Durante a gestão o número de leitos do Hospital foi ampliado com a inauguração 

da Enfermaria de Pediatria Dr. Cícero Carvalho situada em um espaço reformada com a 

ajuda do Lyons Club e ainda o Hospital recebeu Raios-x pela FUNRURAL (Fundo 

Rural) 
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Relatório 1981/198257 

 

Mesa administrativa: Provedor, Faustino Dias Lima; Vice-Provedor, José Torres 

Ferreira; Secretário, Mons. Renato de Andrade Galvão; Tesoureiro, Edward Sena Assis; 

Procurador Geral, Jonathas Teles de Carvalho. 

Inauguração da nova Unidade de Ambulatório, com 12 consultórios. 

Faustino Dias Lima foi um importante deputado feirense entre 1983-1987 pelo 

PDS e que deu grande apoio financeiro ao Hospital. 

Irmãos Visitadores: Antônio Pamponet, Antônio Fernandes Silva, Álvaro de 

carvalho Araújo. Essas pessoas visitavam para apoio financeiro e eram da elite feirense 

Irmãs Protetoras: Sras. Maria de Lourdes Malafaia, Yêda N. Souza Santana, 

Yolanda Tavares Rorigues Melo. 

Comissão de contas: Dr. Antonio Navarro da Silva, Luiz Carlos de carvalho 

Bahia e José Mande Araújo. 

 

Relatório 1983/1984 

 

Mesa Admistrativa: Provedor, José Ronaldo Carvalho; Vice Provedor, Jonathas 

Teles de Carvalho; Secretário, Mons. Renato de Andrade Galvão; Tesoureiro, Edward 

de Sena Asssis; procurador Geral, Dr. Cícero Freitas de Carvalho. 

Monsenhor Renato Galvão integrava o elenco dos líderes que na última metade 

do século XX muito contribuíram para o desenvolvimento de Feira de Santana. 

Destacou-se como sacerdote católico, colaborador do movimento ecumênico, educador, 

pesquisador da história de Feira de Santana e de sua região, bem como por sua extrema 

sensibilidade política e comprometimento com as causas educacionais e sociais, sempre 

em favor dos excluídos. 
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Merece destaque sua atuação na UEFS de compromisso com a história, com a 

educação e a ciência quando deixa em testamento toda a sua Biblioteca pessoal para o 

Centro de Estudos Feirense por ele criado, transformado em Memorial Monsenhor 

Renato de Andrade Galvão em 1995, passando a denominar-se, em 2001, por Resolução 

do Conselho Universitário da UEFS, de Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de 

Andrade Galvão. Um acervo que reúne 4.916 exemplares de livros especializados em 

história de Feira de Santana e região, cultura popular e literatura de cordel. Constituiu-

se ainda de amplo documentário formado de periódicos e documentos construídos ao 

longo de sua dedicação à pesquisa regional, incluindo Jornais de Feira dos séculos XIX 

e XX, manuscritos, cartas de alforria, livros regionais, monografias e dissertações, 

coleções de Revistas do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Cruzeiro, Manchete, 

entre outros. Esta Biblioteca, administrada pela UEFS, assume o papel de centro de 

referência para estudantes e pesquisadores que buscam conhecer a cultura e história de 

Feira e dos municípios que integram o semi-árido baiano.                               

Irmãos Visitadores: Agrário Teles de Carvalho, Orlando leite Freitas, Dr. Walter 

Francisco de Oliveira, José Elmano Mendes, Jonas Passos dos Santos 

Irmãs Protetoras: Verbena Mendes, Célia Cristina da Silva Carvalho, Eunice 

Maltez Carvalho, Lindinalva Maria da Silva Cedraz, Irma Portugal Bahia e Maria 

Angélica de Cerqueira Silva.                                                                              

Comissão de contas: Luis Carlos Bahia, Antonio Alcione da Silva Cedraz e João 

Marinho Gomes de Junior.                                                                                         

José Ronaldo foi Provedor e administrador central da Santa Casa entre 1983 e 

1984 o que ajudou fazer sua carreira política em Feira de Santana, pois a Santa Casa 

tinha um papel político forte e tinha ligação com a Igreja Católica. 

José Ronaldo se formou em administração na UEFS e tinha influência política 

com Antônio Carlos Magalhães que o ajudou ter cargo de Provedor no Hospital Dom 

Pedro de Alcântara. A Igreja Católica em Feira sempre teve boas relações com José 

Ronaldo desde sua administração no Hospital. 

A administração no Hospital deu um poder político e inclusive setores da Santa 

Casa ajudaram promover a carreira política de José Ronaldo.                              
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   Relatório 1985/198658 

 

Mesa administrativa: Provedor, José Ronaldo Carvalho, Vice-Provedor, Jonathas 

Teles de Carvalho; Secretário, Monsenhor Renato Galvão; Tesoureiro, Edward de Sena 

Assis; Procurador geral, Dr. Cícero Freitas de Carvalho.                                                                               

Irmãos Visitadores: Luis Cardoso de Oliveira, Antonio Fernandes Silva, 

Benedito Pomponet, Dario Brasileiro Filho, Jonas Passos Santos, Reginaldo Barros e 

José Maria Nunes Marques.                 

Irmãs Protetoras: Maria de Lourdes Malafaia, Joselia Carneiro Freitas, Irma 

Portugal Bahia e Ana Angélica Ramos Lopes. 

Conselho fiscal ou Comissão de Contas: Antonio Alcione da Silva Cedraz, João 

Marinho Gomes e Luis Carlos de Carvalho Bahia. 

Durante essa gestão, foi realizada a reforma da Sala de Parto do Hospital 

inaugurada em dezembro de 1986 e que passou ser denominada de Centro Obstetrício 

Dr. Emygdio Barros de Fonseca. Deu-se também a extinção do convênio com FUN 

RURAL, celebrado com o objetivo de atender trabalhadores rurais e com isto, estes 

trabalhadores passaram a ser atendidos, como os demais, pelo Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social. 

 

Relatório 1987/198859 

 

Mesa administrativa: Srs. Provedor, Doutor. Walter Francisco de Oliveira; Vice-

Provedor, Arlindo Soares de Melo; Tesoureiro, Cloves Lops Cedraz; Secretário, Padre 

Aldemar Melo; Procurador Geral; Dr. Antonio Alcione de Silva Cedraz. 

Walter Francisco de Oliveira foi um importante médico feirense que ajudou na 

ligação do SUS na cidade de feira de Santana. 

Irmãos Visitadores: Agrario Teles de Carvalho, Hélcio Prado Carias, Aloisio 

Moraes de Albuquerque, Roberto Lima e Lício Bastos Silva. 
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Irmãs protetoras: Sras. Lidice Antunes Barros, Silene Santana, Dra. Maria José 

Cerqueiros Santos Lopes. 

Comissão de Contas: Srs. Luiz Carlos Cerqueira, João Marinho Gomes Junior e 

Luiz Carlos Carvalho Bahia. 

Com apoio técnico da UNIMED, foi realizada uma reforma do Pronto-Socorro. 

As análises dos relatórios começam de 1957 que foi a data que o novo Hospital 

Dom Pedro de Alcântara foi fundado e vai até 1988 que se iniciou o Sistema Único de 

Saúde. A filantropia e a ligação com a Igreja Católica com o Hospital sempre foi forte e 

continua, mas atualmente o SUS financia, pois com a Constituição de 1988 essas 

mudanças ocorreram em instituições filnatrópicas que ficavam restritas a ações, doações 

e associações. 

Os relatórios apresentados podem sugerir indícios para pensarmos a filantropia e 

a função social da Santa Casa de Misericórdia, mas principalmente como a assistência 

hospitalar assume grande importância nos serviços de saúde pública no século XX. Ela 

evidencia também as mudanças nos hospitais do Brasil, os quais passaram por processos 

de racionalização.                                                                                                         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A monografia menciona que no século XX o hospital moderno estabeleceu um 

conjunto de práticas médicas no seu atendimento hospitalar, pois passou de meros 

espaços de caridade para centros da ciência médica propriamente dita. Os espaços das 

Santas Casas foram separados pela medicina da questão social da caridade para uma 

política de expansão da modernização de grandes hospitais, passando da salvação da 

caridade para um efetivo controle social e higienização da população marginalizada. 

A monografia trouxe dois capítulos, sendo que o primeiro capítulo estudou o 

Hospital Dom Pedro de Alcântara em sua relação entre a tradição (filantropia) e a 

modernidade, pois o hospital foi criado no final dos anos 1950, período de 

transformações econômicas com o crescimento populacional e aumentos das migrações 

para Feira de Santana. 

O contexto das Santas Casas na Bahia é apresentado pela importância das 

principais Santas Casas na Bahia com seu panorama histórico desde o período colonial 

até o século XX.  

A transformação do Hospital no século XX para a modernidade reforça o 

rompimento do modelo colonial baseado nos EUA em favor das inovações médicas e de 

desenvolvimento da saúde pública pela Medicina Social.                                              

Estão claro o papel e a importância das Santas Casas de Misericórdia na 

formação como instituições filantrópicas religiosas, pois o Hospital Dom Pedro de 

Alcântara faz parte da nova Santa Casa de Misericórdia com sua importante assistência 

hospitalar para cidade de Feira de Santana e para o interior do Estado da Bahia.                                  

Todos os relatórios dão conta do processo de funcionamento do Hospital, 

evidenciando as participações de seus apoiadores financeiros, médicos, freiras, 

empresários e outros sujeitos que foram idealizadores da construção do novo Hospital. 
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O conceito de filantropia é estabelecido com uma visão geral da Igreja Católica, 

Igreja Protestante e a religião espírita, mas tem especial relação com as ações do 

catolicismo com práticas voltadas para caridade. As ações de filantropia no Hospital em 

estudo eram baseadas em virtudes cristãs no campo do serviço social exercido por 

mulheres feirenses que tinham formação de educação católica.                

A Santa Casa de Misericórdia objetivava um hospital para cuidar dos pobres em 

processos de adoecimento infecto-contagiosos na cidade. Os impactos dessas doenças 

como varíola, caxumba, cólera, sarampo, sífilis, tifo e principalmente tuberculose se 

davam devido às péssimas condições de saúde pública relacionados aos fatores sociais, 

econômicos e políticos. A ausência de assistência e dados precisos sobre os doentes, 

responsabilidade do Estado, evidenciam que tais epidemias representavam uma ameaça 

à civilidade e ao ambiente da cidade. 

A instituição representava um poder sobre a sociedade feirense, pois as 

autoridades locais também eram colaboradores para manter a relação da Santa Casa com 

a sociedade feirense. 

O próprio projeto de fundação do Hospital Dom Pedro de Alcântara que é 

narrado nos dois capítulos menciona que o recorte temporal escolhido tem telação com 

as instituições de ciências no Brasil, em especial da ciência médica, com a criação das 

primeiras escolas médico-cirúrgicas na Bahia e no Rio de Janeiro no início do século 

XIX e a criação do Ministério da Saúde nos anos 1950, consolidando o campo 

institucional da saúde pública no Brasil e mostrando, ainda, a relação desse campo com 

o modernismo na arquitetura hospitalar na Bahia do século XX.                                        
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ANEXO 
 
 
 

 

Figura 1: Diploma de certificação de um doador da Santa Casa de Misericórdia de Feira de 

Santana de 1954 (Alarico Pedreira) 

 

Essa imagem apresenta um diploma que certificava os membros da Santa 

Casa de Misericórdia que doava financeiramente para instituição.                
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Figura 2: Vista do Hospital Dom Pedro de Alcântara em 1970. 
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