
SANATORIO "PADRE BENTO"

DEPARTAMENTO DE PROPHYLAXIA DA LEPRA.
ESTADO DE S. PAULO. BRASIL

SITUAÇÃO — O Sanatorio "Padre Bento" acha-se situado no bairro de
Gopouva, municipio de Guarulhos, Comarca da Capital, de onde dista
cerca de 20 km., sendo servido por boa estrada de rodagem e pelo
tranway da Cantareira. Está localisado numa colina, a 779 metros de
altitude, desfrutando, consequentemente, um clima admiravel.

AREA — Inicialmente com uma area de 104.000 metros quadrados, foi
augmentada pela compra, pelo Estado, da Chacara das Jaboticabeiras
para 20 alqueires, ou 400.000 metros quadrados.

HISTORICO — Como consequencia da intensa campanha social e
medica que em São Paulo teve por escopo sustar a marcha nefasta do
mal de Hansen, foi inaugurado, em 5 de junho de 1931, o Sanatorio
"Padre Bento", recolhendo desde logo 83 doentes do bairro de Guapyra,
extinguindo por conseguinte esse fóco, dentro da capital. Desde a sua
fundação tem sido a prova maxima do quanto é capaz a cultura
paulistana, quer no terreno scientifico, quer no campo administrativo.
Hoje augmentado na sua area, permittiu o complemento do plano de seu
desenvolvimento, com a construção do pavilhão para creanças, assim
como clube, igreja, de modo a torna-lo um dos orgãos mais efficientes de
nossa organização prophylactica.

Como nos demais leprosarios, duas zonas constituem a organização
interna: Zona sã e zona doente.

ZONA SÃ — A zona sã do Sanatorio "Padre Bento" é constituida por
um predio de administração e pela portaria.

a) Administração: — No predio da administração se acham
installadas as salas do director, secretaria, archivo, sala dos medicos e
bibliotheca. E' um predio identico ao dos outros leprosarios com a mesma
finalidade.

b) Portaria: — Tendo á direita uma sala em que está o quadro de luz e
força electrica do Sanatorio, e sala do porteiro que controla toda entrada
e sahida de pessoas e vehiculos; á esquerda, pequena sala de refeições
dos medicos, cozinha, banheiro e instalações sanilarias.

ZONA DOENTE — A zona doente é constituida pelos tres pavilhões
centraes que são a parte primitiva do sanatorio (photo 2), o pavilhão de
clinicas, 8 casas, 2 carviles e pavilhão de transito.
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PAVILHÕES CENTRAES: — São em numero de 3, ligados entre si por
pequena galeria; os dois lateraes são de 2 pavimentos e o central de 3.
Neste pavilhão, alem dos dormitorios, está instalada a parte social
(bilhares, bibliotheca, sala de jogos); pharmacia e consultorio dentario, e
parte das officinas (sapataria, alfaiataria etc.) e assim como barbearia,
bar etc.. Nestes pavilhões estão localisados 345 doentes dos quaes 117
são creanças. Ligado ao pavilhão central se encontra a sala de refeitorio e
a cozinha.

PAVILHÃO DE CLINICAS: — Identico ao dos outros leprosarios,
possue 5 consultorios (clinica medica, dermatologica, olhos, garganta,
naris e ouvidos e cirurgia) sala de injeções, sala de electro e mastherapia
e sala de operações.

CASAS: — Construidas por doentes contribuintes da Caixa
Beneficente e por intermedio desta, existem 8 casas com 2 quartos cada
uma.

CARVILES: — Em numero de dois, com 11 quartos cada um, são
destinados aos contribuintes do sexo masculino.

PAVILHÃO DE TRANSITO: — Afastado um pouco desse conjunto de
construções, está o pavilhão de transito destinado a receber os doentes
da capital e que ahi aguardam remoção para outros hospitaes.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA — O Sanatorio "Padre Bento" tem o
seu Prefeito e sua organização social identica aos dos outros hospitaes. A
caixa Beneficente dos internados superintende a parte social dos doentes
internados: proporcionando-lhes toda a sorte de divertimentos.

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO CLINICO — A parte de assistencia
clinica e hospitalar do sanatorio está a cargo do seguinte pessoal são:

1 Diretor.
1 Medico dermatologista.
1 “ clinico.
1 “ ophtalmologista.
1 “ estagiario oto-rhino-laryugologista.
1 “ medico estagiario clinico.
1 “ estagiario dermatologista

Possue ainda o seguinte pessoal doente:

1 Pharmaceutico
1 Ajudante de pharmacia
1 Dentista
1 Enfermeiro-chefe.
21 Enfermeiros

CUSTO E CUSTEIO — O custo inicial do Sanatorio "Padre Bento"
foi de 527:000$000, accrescido depois com 950:000$000 — preço
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da chácara das Jaboticabeiras. Custo do terreno 1.477:000$.

Parte sã

Portaria .....................................................33:762$
Administração .......................................... 23:000$ 56:762$

Parte doente

Pavilhão de clinica .................................. 48 :000$
2 Carviles ............................................... 60 :000$
Cozinha e refeitorio ................................ 90:000$ 198:000$

1.371:762$

Ha ainda a accrescentar as benfeitorias feitas pela Caixa Beneficente,
inclusive 8 casas para doentes (128:000$) um "play-ground", jardins,
campos de esportes etc..

Como contribuição privada, e ainda sob direção da Caixa Beneficente,
ha uma igreja catholica em construção, e um clube. Acha-se igualmente
em construção um pavilhão infantil, com capacidade para 300 creanças e
orçado em 640:000$.

CUSTEIO — O custo total das despezas do Sanatorio "Padre Bento",
inclusive pessoal medico e sustento foi de 738:768$646, o que dá uma
despeza mensal de 61:564$053 para uma media mensal de 377 doentes.

O custeio "per capita" foi portanto de 163$299 ― o mais elevado dos
hospitaes de lepra de nossa organização prophylatica. A media geral de
custo mensal do doente de lepra internado no Estado de São Paulo, em
1935, foi de 114$000.

MOVIMENTO DE DOENTES — Desde sua abertura até 1935 foi o
seguinte o movimento de doentes internados no Sanatorio "Padre Bento":

Em 1931 ..................................... 153
Em 1932 ..................................... 165
Em 1933 ..................................... 235
Em 1934 ..................................... 328
Em 1935 ..................................... 436

numero este assim distribuido:

ADULTOS MENORES TOTAL
m f m f

180 151 67 38 436

Desde o inicio de seu funccionamento o Sanatorio "Padre Bento"
concedeu um total de 113 altas, sendo 100 hospitalares e 13
condicionaes, de accordo com as exigencias do regulamento do
Departamento de Prophylaxia da Lepra.
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Foto ― Vista do Pavilhão Central

Foto III ― Pavilhão de Clinicas
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