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SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE VISITA O MEMORIAL
Em atividade junto à Divisão de Unidades
Próprias da Secretaria Estadual da Saúde
(DUP/SES) em 13 de agosto, o secretário da
Saúde do Município de Porto Alegre, Mauro
Sparta, com comitiva da Prefeitura Municipal,
estiveram em visita ao Memorial do Hospital
Psiquiático São Pedro acompanhado da diretora
da DUP, Suelen Arduim. Na oportunidade foi
apresentado o acervo e a história da instituição
centenária.
O que mais chamou a atenção do grupo foi o
livro de visitantes com assinatura inaugural da
Princesa Isabel. Ao ﬁndar a apresentação, Sparta
disse estar agradecido e elogiou o trabalho
desenvolvido no Memorial do HPSP.
foto: Dennis Magalhães

NOVA SALA DE EXPOSIÇÃO APRESENTA O
SÃO PEDRO COMO MODELO DE
ASSISTÊNCIA E MODERNIDADE
NA DÉCADA DE 30

Visita virtual ao Memorial do HPSP
no Dia do Patrimônio Cultural
No Dia Estadual do Patrimônio Cultural
comemorado em 17 de agosto, o Serviço de
Memória Cultural lançou o vídeo de visita guiada
ao Memorial. Em tempos de pandemia, quando as
visitas de grupo estão suspensas, o ﬁlme permite
que instituições universitárias e de saúde que até
2019 tinham acesso constante ao Memorial
possam permanecer compartilhando as
informações do Hospital.
O acesso ao vídeo poderá ser feito pelas
mídias: youtube, blog, facebook e instagran.

foto: Lia Magalhães

https://www.youtube.com/watch?v=OpVZBDthGO8
www.memorialhospitalpsiquiatricosaopedro.blogspot.
com
https://memorial.dohpsp.3
www.instagran.com/memorial.hpsp

foto: Lia Magalhães

Durante a década de 30, o Hospital Psiquiátrico São
Pedro passou a ter estrutura modelar com
organização que seguiu os preceitos mais modernos
da medicina oferecendo assistência integral ao
paciente, inclusive com Serviço Médico Cirúrgico.
Para apresentar as atividades desenvolvidas no
Hospital, foi elaborada uma exposição de
instrumentos cirúrgicos e equipamentos diversos que
passou a integrar a exposição permanente do
Memorial a partir do mês de agosto. Na sala, além do
acervo, imagens do ﬁlme Assistência a Psycopathas
no Estado do Rio Grande do Sul, da Vianna Filmes,
de 1929, mostram cenas de uma cirurgia realizada
em 20 minutos no hospital.

LIVROS DE OCORRÊNCIAS: A HISTÓRIA DO COTIDIANO NO HPSP
No Memorial do HSPS, o cotidiano da
vida dos pacientes e os procedimentos
realizados pela equipe multidisciplinar
estão documentados nos Livros de
Ocorrências. Trata-se de uma coleção
aberta sendo este o instrumento ainda
usado na instituição para o registro do que
acontece nas 24 horas nas unidades,
tanto de moradia como de assistência aos
agudos. Os livros completos, após alguns
anos, são enviados para o Serviço de
Memória Cultural e passam a integrar
Centro de Documentação e Pesquisa
(CEDOPE) onde ﬁcarão disponíveis para
pesquisas. Por meio desses documentos
é possível resgatar a história das
unidades que foram sendo desativadas ao
longo dos 137 anos da instituição.
foto: Lia Magalhães
O acesso ao acervo para a realização de pesquisas no Memorial precisa antes, serem estas
autorizadas pela Direção de Ensino e Pesquisa que segue as normativas acadêmicas, assim, o acesso
a esta documentação só poderá se efetuar após o trâmite obrigatório junto ao DEP do HPSP.

Doutoranda em Enfermagem da PPGENF/UFRGS
realiza pesquisa no Memorial do Hospital
foto: Lia Magalhães

A enfermeira Dayane Aguiar Cicolella, doutoranda em
Enfermagem pela Programa de Pós Graduação em Enfermagem
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a primeira a usar
os Livros de Ocorrências para desenvolver pesquisa cientíﬁca. Em
sua tese, a enfermeira defende que «como todas as histórias, a
história da enfermagem no Hospital Psiquiátrico São Pedro pode
ser escrita e contada de muitos jeitos. Percebi que poderia ser
relevante olhar tais documentos e dar-lhes diferentes contornos,
outras visibilidades», aﬁrma.
Beseada nas informações registradas pelos proﬁssionais que viveram a enfermagem na instituição propõe:
«produzirei uma escrita interessada, uma história sobre muitos ditos e escritos, portanto vividos, que
sintetizam as condições de possibilidade para ocorrência do cuidado pela enfermagem daquele hospital.»

DATAS COMEMORATIVAS
SETEMBRO DE 2021
1º/09 - Dia do proﬁssional de
Educação Física
07/09 - Independência do Brasil
10/09 - Dia Mundial de prevenção
ao suicídio
19/09 - Aniversário do SUS (Lei
8080)
20/09 - Revolução Farroupilha
29/09 - Início da Primavera
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