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4

A “Espanhola” em Salvador:
o cotidiano da cidade doente

No capítulo anterior, vimos que a comissão nomeada para estudar
o evento epidêmico na Bahia considerou que o problema da etiologia já
havia sido resolvido por Pfiffer em 1892. Valendo-se de critérios clínicos
e epidemiológicos, os médicos estabeleceram o diagnóstico de gripe e,
conscientes da extrema difusibilidade e contagiosidade da doença, suge-
riram que fossem tomadas medidas de saúde pública no sentido de tentar
conter o seu avanço na cidade. Entretanto, as medidas para proteger a
população e controlar a disseminação da doença só foram implementadas
depois que o evento epidêmico foi assimilado pelas autoridades políticas
e sanitárias. Enquanto isso, a “espanhola” espalhava-se por Salvador,
prosseguindo a sua ceifa de vidas humanas.

Ainda que as autoridades estivessem sendo pressionadas a se
posicionar em diante da epidemia que atingira a Bahia, necessitava-se de
algum tempo para a assimilação do evento e, mais ainda, para oferecer-
lhe resposta adequada. Em muitos dos lugares onde irrompeu a gripe
espanhola, observou-se algo semelhante – transcorreu certo tempo até
que a sociedade atingida reconhecesse oficialmente a crise epidêmica.1

Geralmente, esse reconhecimento só acontecia depois que a doença se
espalhava, atingindo boa parte da população, e o evento adquiria alguma
gravidade.
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Na Bahia não foi diferente. No intervalo de tempo transcorrido
entre o registro dos primeiros casos e a adoção de medidas efetivas em
relação à crise epidêmica, os políticos procuravam os culpados da inva-
são e disseminação da doença em Salvador, enquanto os médicos e auto-
ridades sanitárias discutiam o diagnóstico, a gravidade da epidemia, e
quais medidas deveriam ser tomadas para prevenir e conter um mal que
se alastrava com rapidez impressionante.

Neste capítulo, traçaremos a trajetória da epidemia de gripe em
Salvador, analisando as condições que favoreceram a sua disseminação.
Nesse sentido, daremos visibilidade aos indivíduos ou grupos sociais atin-
gidos pela doença, bem como aos espaços sociais e geoeconômicos nos
quais estes estavam inseridos.

Revelaremos, também, o modo pelo qual a doença se infiltrou nas
vidas das pessoas, e a sua repercussão no cotidiano da cidade – as atitu-
des dos habitantes diante da invasão da doença e da ameaça da morte,
assim como a resistência pacífica às medidas sanitárias contrárias às prá-
ticas culturais relativas aos ritos que acompanhavam o adoecimento, o
morrer e a morte.

A Influência da Gripe no Quadro Sanitário
da Bahia

A Baía de Todos os Santos era definida como o portal de entrada
das doenças mais diversas. A gripe figurava entre as moléstias que perio-
dicamente faziam visita a esse porto sem que o fato provocasse grandes
transtornos à rotina da cidade – exceção feita à pandemia que atingiu a
Bahia em janeiro de 1890, trazida por um paquete procedente de Ham-
burgo, na Alemanha. (Diario da Bahia, 29.10.1918, p. 1)

Naquela ocasião, as primeiras manifestações da doença, ocorridas
na rua Carlos Gomes, foram registradas pelo médico Gustavo dos Santos.
Em fevereiro daquele ano, a doença propagou-se pelo restante da cida-
de: atacou a colônia alemã,2 os empregados do setor de serviços, os ope-
rários das fábricas e corporações diversas. Embora benignos em sua mai-
oria, os casos tornaram-se muito numerosos, chegando a atingir quase
metade da população. (RODRIGUES, 1891, p. 550-556)
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Em 1895, nova onda de gripe incidiu sobre Salvador. Dessa vez, o
foco primitivo foi o quartel do 1º corpo do regimento policial. Em razão
da capacidade de propagação e da velocidade de transmissão característica
da doença, verificou-se, também dessa vez, seu rápido progresso por toda
a cidade. Entretanto, ainda que não houvesse na época maior precisão e
constância das estatísticas nosológicas, o depoimento dos médicos aponta-
vam baixa taxa de mortalidade. (BRITTO, 1895, p. 234-237, 257-272)

Depois de anos de relativa calmaria, nos quais a gripe acometia os
baianos sazonalmente e de forma branda, em 1918 a doença voltou a
atingir a Bahia, manifestando-se na sua forma mais virulenta. Todavia, os
primeiros rumores sobre a existência de uma epidemia de gripe em Sal-
vador não provocaram alarme, nem entre os médicos, nem entre as auto-
ridades políticas e sanitárias baianas – acreditavam tratar-se de mais um
surto da gripe benigna que visitava periodicamente a Bahia.

Consultados pela imprensa leiga sobre a natureza da doença em
curso em Salvador, os médicos mostraram-se cautelosos ao emitir sua
opinião. Tal cuidado se justificava, não só pelo contexto de controvérsias
e incertezas que dominava o cenário acadêmico-científico mundial, como
também pelo curto espaço de tempo de que dispunham, naquele primei-
ro momento, para observar o conjunto de sintomas e sinais dos acometi-
dos pela doença. Contudo, a maioria optou pelo diagnóstico de gripe,
ressaltando que como sempre a doença se manifestava de forma benigna.
No entender da comissão de médicos designada para estudar o assunto,
a epidemia reinante era de gripe, doença benigna, com quadro clínico
suficientemente caracterizado, a qual na ocasião incidia de forma mais
virulenta.

De outro lado, a presença de doenças mais preocupantes que a
gripe diminuía a importância desta última aos olhos das autoridades
competentes. Ao considerarmos apenas o período imediatamente anteri-
or à incursão da “espanhola” – de 1912 a 1917 – verificaremos que a
gripe sempre esteve presente nas estatísticas nosológicas de Salvador. No
entanto, os óbitos derivados dessa doença eram em número insignifican-
te diante daqueles causados por outras enfermidades, conforme se pode
observar no gráfico a seguir3.

De acordo com os dados demonstrados no Gráfico 1, nos seis anos
que precederam a epidemia de gripe, a taxa de mortalidade provocada
por doenças como a disenteria e, sobretudo, a tuberculose e o impaludis-
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mo manteve-se mais alta não só em relação à gripe, como também a doen-
ças como a peste, a varíola e a febre amarela. Vale lembrar que, no perí-
odo estudado, estas últimas recebiam atenção especial tanto do governo
federal, quanto do estadual, ainda que se mostrassem incipientes as me-
didas profiláticas e os recursos destinados à sua implementação.

Gráfico 1 – Mortalidade por moléstias transmissíveis

Fonte: MONIZ DE ARAGÃO (1920, p. 98).

O que dizer então da gripe, que nem mesmo era considerada uma
doença de notificação compulsória?4 O tratamento dado à gripe dificul-
tava, por parte das autoridades sanitárias, a percepção da incidência des-
ta doença como um evento epidêmico. Esse fator, aliado à familiaridade
com a doença e à crença inicial na sua benignidade, à necessidade de se
estabelecer o diagnóstico, às dificuldades financeiras enfrentadas pelo
estado e pelo município, assim como à lentidão característica dos trâmi-
tes burocráticos, próprios do serviço público – tudo contribuiu para
postergar a tomada de decisões.

Todavia, além da complexidade que esses elementos conferem ao
processo de aceitação e reconhecimento da epidemia, precisamos conside-
rar também o fator tempo. O período de incidência da gripe em Salvador
foi curto. Tomando por base a versão oficial, verificamos que a “espanhola”
permanece em Salvador por um período aproximado de 96 dias – em
finais de setembro de 1918 são registrados os primeiros casos da doença; a
partir de novembro esta começa a declinar, extinguindo-se, finalmente, no
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mês de dezembro do mesmo ano. A gripe se propagou a uma velocidade
inversamente proporcional ao tempo necessário para o estabelecimento do
diagnóstico e das cabíveis medidas profiláticas e terapêuticas. Enquanto a
sociedade discutia a natureza e as causas da doença, bem como a melhor
maneira de barrar o seu avanço, a “espanhola” espalhava-se pela cidade.

A Cidade Doente: as rupturas impostas à
vida cotidiana

É difícil precisar o momento da entrada da “espanhola” em Salva-
dor. Vale relembrar que, a partir do dia 24 de setembro de 1918, a im-
prensa passou a denunciar a presença da “espanhola” na cidade, relaci-
onando-a ao paquete inglês Demerara, que atracara ao porto de Salvador
no dia 11 daquele mês, transportando passageiros infectados. (O Imparci-
al, 23.10.1918, p.1; 24.09.1918, p. 1; A Tarde, 25.09.1918, p. 1) Reporta-
gem publicada, algum tempo depois, no Diario de Noticias (02.10.1918,
p. 1), informava que a bordo daquela embarcação haviam ocorrido seis
óbitos, e dentre os doentes desembarcados em Salvador tinham sido
registrados dois óbitos, sem que a DGSPB tomasse conhecimento desses
fatos. Segundo o repórter: “[...] o primeiro foi de um passageiro de ter-
ceira classe, que faleceu na Santa Casa dois dias depois, e o outro, de uma
moça [...] que [...] morreu no dia seguinte a ter desembarcado, na casa
onde fora residir à rua do Santo Cristo”.

Se considerarmos, entretanto, o intenso movimento do porto de
Salvador e suas conexões comerciais com outros países, assim como o
intervalo de tempo necessário para que o patógeno infectasse os indiví-
duos e nestes se instalasse, a doença se propagasse pela cidade, e a cir-
cunstância fosse percebida e registrada pela imprensa e pelos médicos,
poderemos inferir que o mal já estivesse entre os baianos muito antes das
datas assinaladas.

O fato é que, ao final daquele mês de setembro, a gripe já estava
“grassando e cada vez mais violentamente”, impressionando os
soteropolitanos pelo “extraordinário número de casos”. (O Imparcial,
30.09.1918, p. 1) A doença invadiu lares, corporações, oficinas e fábri-
cas, interferindo na rotina destes estabelecimentos, e transtornando o
cotidiano das pessoas. (O Imparcial, 29.09.1918, p. 1) O tráfego dos bon-
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des das companhias Linha Circular e Trilhos Centrais foi seriamente
prejudicado, uma vez que, acometidos pela gripe, deixaram de compare-
cer ao trabalho mais de 200 dos seus funcionários. (A Tarde, 30.09.1918,
p. 1; O Imparcial, 30.09.1918, p. 1)

Em outubro, não havia “uma única casa” em Salvador, “onde o mal
não tenha penetrado com maior ou menor violência”. “A cidade inteira
está[va] transformada num hospital”, afirmava um jornalista, em outra re-
portagem. (O Imparcial, 16.10.1918, p. 1; 23.10.1918, p. 1) No curto perí-
odo de uma semana – de 27 de outubro a 2 de novembro –, 225 pessoas
acometidas pela gripe recorreram ao serviço público de saúde. (O Democra-
ta, 10.11.1918, p. 1) A gripe invadia as casas, tomando quarteirões intei-
ros, despovoava os quartéis, interferia na rotina dos serviços públicos, dos
colégios e das fábricas, imiscuindo-se até na redação e nas oficinas do jor-
nal O Imparcial. (16.10.1918, p. 1; A Tarde, 25.09.1918, p. 1)

Um artigo publicado no O Imparcial (24.10.1918, p. 1) informava
que “um estado de pânico” começava a tomar a cidade. O articulista – o
médico Plácido Barbosa – queria evitar a disseminação desse sentimento.
Em sua opinião, o pânico devia ser combatido em razão dos prejuízos
que causava a todos – doentes e sãos. Barbosa advertia que “a desordem
dos espíritos gera a desordem das coisas”, afetando as atividades necessá-
rias. Entretanto, os temores do médico não se confirmaram. A passagem
da “espanhola” pela Bahia não provocou as reações próprias do pânico –
histeria coletiva, fuga dos lugares infectados, distúrbios sociais, etc.

A partir da análise dos registros dos acontecimentos pela impren-
sa, percebemos que o assédio da morte, as perdas, bem como as transfor-
mações que uma crise epidêmica acarreta na vida dos indivíduos atingi-
dos pela doença, engendraram um medo próprio da necessidade natural
de autopreservação. A doença espalhava-se rapidamente, a morte sub-
traía pessoas da família, da rua, do bairro e da cidade; em semelhantes
situações temia-se perder as referências próximas e longínquas. As rup-
turas brutais impostas pela doença epidêmica à vida cotidiana e às rela-
ções sociais disseminaram entre os soteropolitanos a inquietude e a an-
gústia próprias dos tempos de peste.5

Nesse período, muitos dos eventos e atividades recreativas já pro-
gramados receberam a interdição da DGSPB. Conforme veremos no ca-
pítulo que se segue, com tal medida o órgão procurava evitar as aglome-
rações em razão da oportunidade de contágio que estas ofereciam.
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Figura 19 - O assédio contínuo da morte

Fonte: O Imparcial, 28.10.2008, p. 1.

Assim, foi proibido o passeio às Salinas das Margaridas, planejado
pela irmandade de S. Bom Jesus da Redenção. O Liceu Salesiano tam-
bém não pôde realizar um passeio à cidade de Itaparica. A DGSPB tam-
bém solicitou à Sociedade Auxiliadora do Conservatório que adiasse o
festival em prol do Instituto de Música da Bahia, o qual seria realizado
no Polytheama Bahiano, no dia 27 de outubro. (O Democrata, 25.10.1918,
p. 1; Diario de Noticias, 30.10.1918, p. 1)

Inicialmente não foram proibidos os cultos e festejos religiosos. A
DGSPB recomendava apenas ao inspetor daquele distrito sanitário que
procedesse à desinfecção preventiva do local. Tal ocorrera durante os
atos festivos realizados na Catedral e na capela dos Aflitos, nos dias 26 e
27 de outubro. Por fim, a DGSPB resolveu suspender as festas da Matriz
de Brotas, que previam a realização da procissão e de outros atos exter-
nos. (Diario de Noticias, 26.10.1918, p. 1; 30.10.1918, p. 1)

Os ritos fúnebres também sofreram a interferência da autoridade
pública. A diretoria da higiene municipal baixou um edital que proibia
às crianças acompanharem enterros de “anjos” e adultos, estabelecendo
multa de 20$000 para aqueles que infringissem tal determinação. (A Tar-
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de, 10.10.1918, p. 1) À época, era comum que as crianças também parti-
cipassem dos ritos fúnebres, principalmente em se tratando de velórios e
enterros de “anjos” ou “anjinhos”, como eram vulgarmente denomina-
dos os pequenos mortos. (LEITE, 1996, p. 126) Na ocorrência de óbito
por doença infectocontagiosa, independentemente da faixa etária da víti-
ma, os ritos que acompanhavam a passagem para a outra vida deveriam
ser abandonados, o sepultamento deveria ser feito com rapidez e discri-
ção, sendo proibido o acompanhamento do defunto por parte de amigos
e familiares.

Para essas ocasiões, a lei previa que o transporte e o enterramento
deviam ser feitos com as “devidas precauções [...] pela possibilidade [des-
tes cadáveres] de transmitirem ou dispersarem germens ativos de molés-
tias contagiosas”. (BAHIA. Lei nº 1. 231, de 31 de agosto de 1917, Art.
52, p. 55) Para o serviço de transporte do féretro até o cemitério, o
Desinfectório Central disponibilizava um dos seus carros puxados por
muares; caso houvesse necessidade, poderiam ser contratados os serviços
dos bondes da Linha Circular. (MONIZ DE ARAGÃO, 1920, p. 93) No
entanto, as determinações da lei não eram cumpridas à risca. As pessoas
continuavam a acompanhar seus mortos até à sua última morada, de
outra forma não haveria necessidade de a prefeitura baixar o edital men-
cionado na nota publicada pelo jornal A Tarde, tampouco de ameaçar
com multa os desobedientes.

Figura 20 - Obituário

Fonte: Jornal de Noticias, 19.10.1918, p. 2.
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Até a romaria aos cemitérios no Dia de Finados foi proibida, “em
virtude do estado sanitário desta capital”. (Diario de Noticias, 28.10.1918,
p. 1) Dessa maneira, os soteropolitanos ficaram impedidos de prestar a
tradicional homenagem aos mortos.6 A medida era impopular, visto que
vinha de encontro a um costume arraigado no seio da sociedade baiana.
A supressão da liturgia fúnebre dessacralizava a morte, tornando-a ainda
muito mais temível. (DELUMEAU, 1989)

A privação de determinados ritos, que conferiam algum conforto,
segurança e identidade àqueles que perderam seus entes queridos, pode-
ria não ser aceita com tranqüilidade. Todavia, o diretor geral da saúde
pública apelava à “ordeira população” que atendesse a essa disposição,
tomada “em benefício da coletividade”. (O Democrata, 01.11.1918) Te-
mendo alguma insurgência, “o sr. Secretário da Policia mandou para os
cemitérios oficiais policiadores com as respectivas patrulhas”. (A Tarde,
01.11.1918, p. 2)

A necessidade de se recorrer à força policial denota que a popula-
ção de Salvador não era tão submissa quanto desejava a autoridade públi-
ca.7 Tratava-se de um momento de grande tensão – a cidade vivia sob a
pressão da crise da habitação, da alta constante dos gêneros de primeira
necessidade e dos aluguéis, do desemprego, e da ameaça de doenças
epidêmicas como a gripe, a febre amarela, a peste e a malária.

Em razão da epidemia em curso, também foi suspenso, pelas auto-
ridades competentes, o desfile militar de 15 de novembro. (Jornal de No-
ticias, 06.11.1918, p. 3) A aglomeração de pessoas em eventos como esse
contribuiria para a disseminação da doença.

Nota veiculada no jornal A Tarde (21.10.1918, p. 1) acrescentava
que, além da cidade enferma, “[...] no mar, quase todos os navios estão[vam]
convertidos em hospitais”.8 Dos nove navios ancorados na Baía de Todos
os Santos, sete traziam a bordo um número significativo de gripados –
média de 20 tripulantes por embarcação. (O Imparcial, 16.10.1918, p. 1;
19.10.1918, p. 1) No sentido de evitar que os baianos fossem contamina-
dos por doentes vindos de outras localidades, a Diretoria de Saúde Pú-
blica proibiu as visitas a bordo dos navios que atracavam ao porto de
Salvador. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1; O Democrata, 25.10.1918,
p. 1) Esse tipo de atividade era comum entre os soteropolitanos, fosse
para embarcar os que viajavam ou recepcionar os que chegavam, fosse
para conhecer a beleza, o conforto e os avanços tecnológicos introduzi-
dos nas embarcações que ali aportavam. Assim, a partida ou a chegada de
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um grande navio ao porto constituía-se, àquela época, em atração, pela
oportunidade de lazer ou mesmo de sociabilização entre as pessoas que
transitavam a bordo.

Figura 21 - Cena de embarque em 1918

Fonte: Bahia Illustrada, anno 2, n. 3, p. 16, jan. 1918.

Em momentos de surtos epidêmicos, o medo do contágio e da morte
conseqüente pode vir a desestruturar costumes arraigados no seio de
uma sociedade.9 A gripe, ainda que reportada pelas autoridades públicas
como benigna, gradualmente interferia nos hábitos e costumes dos
soteropolitanos, modificando-lhes também o humor – levava ao isola-
mento e suscitava, entre os que se sentiam ameaçados pelo mal, sentimen-
tos característicos dos períodos de crise epidêmica, como a tristeza, o
abatimento, a apreensão e a incerteza. Até a cordialidade natural do baiano
pode ter sido afetada, se este seguiu os conselhos abaixo:

O aperto de mão...

Nestes perigosos tempos de epidemia, quando a transmissão do
micróbio da “influenza espanhola” anda à espreita do cidadão in-
cauto, é preciso tomar muito cuidado com o aperto de mão. Um



171

médico, com quem tive a honra de palestrar, ontem disse-nos que
pelo contacto das mãos é que muita gente por aí anda
“espanholada”... e não só “espanholada” como vítima, também, de
outras moléstias.

Enfim, numa época em que procuramos pôr em prática as medi-
das profiláticas possíveis é preciso não esquecer o aperto de mão,
esse perigoso transmissor de moléstias.

[...]

Ora, esse péssimo costume deve ser abolido numa época destas.

[...]

Cuidado com o aperto de mão! (Diario de Noticias, 26.10.1918, p. 1)

Além da própria doença, que invadia os lares e prostrava ou viti-
mava pessoas queridas, a quebra na rotina e as interdições da DGSPB
contribuíram para reforçar o sentimento de consternação que acompa-
nhava a insidiosa disseminação da “espanhola” pela cidade. Um artigo
publicado no Jornal de Noticias (08.10.1918, p. 2), intitulado A cidade
doente, falava de modificações ocorridas nas “[...] fisionomias das cidades
quando algum mal-estar, físico ou moral, lhes conturba o organismo”.
Nesse período era recorrente a utilização de metáforas recolhidas do
discurso médico e da biologia. O paralelo estabelecido entre a cidade e o
corpo humano era empregado com freqüência, ao se discutirem questões
referentes ao planejamento urbano e a salubridade da urbe.
(VALLADARES, 2000)

De acordo com o conteúdo da matéria veiculada no Jornal de Notí-
cias (08.10.1918, p. 2), tal se passava com Salvador, atingida por uma
gripe “benigna em seus efeitos, mas martirizante nos seus surtos” – a
doença disseminava-se “[...] enormemente por toda a gente, que é um
espetáculo já ver a tossir, a tossir, a tossir uma população”. “Mas é de ver
como se fazem tristes, apesar do temperamento alegre de nossa cidade, os
seus ares cheios de poeira do verão”, lamentava o articulista, ampliando
a sensação de desolação que o quadro doentio pintado no texto imprimia
no espírito do leitor.

Para o autor do artigo, esses “estados efêmeros de morbidez” ti-
nham alguma “utilidade” – “[...] fazem[ziam] refletir na igualdade da
sorte de todos os homens diante das hostilidades naturais do mundo, isto
é, de como qualquer de nós está sujeito, sem apelos nem agravos, a apa-



172

nhar um simples defluxozinho, para não dizer o resto [...]”. (Jornal de
Noticias, 08.10.1918, p. 2)

Além de evocar a fragilidade humana diante dos fenômenos natu-
rais, o articulista evidenciava o caráter igualitário da epidemia. A gripe,
como as demais doenças, não é socialmente seletiva ou concentrada; re-
presenta, portanto, uma ameaça perceptível de atingir a todos,
indiscriminadamente. Na Cidade da Bahia, pessoas de idades, cores, sexo
e condição social diferentes foram atingidas pela epidemia de gripe. (O
Imparcial, 23.10.1918, p. 1)

Quem Eram os ‘Espanholados’? Caracterização
dos indivíduos ou grupos sociais atingidos
pela gripe

No período de 20 a 26 de outubro os inspetores sanitários visita-
ram 119 estabelecimentos públicos e privados – escolas, conventos,
corporações militares, fábricas, oficinas, hospitais, companhias de trans-
portes urbanos, gás e eletricidade, trapiches, docas, etc. – examinando
um contingente de 12 311 pessoas. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2) O
número de estabelecimentos visitado pelos médicos da Inspetoria é signi-
ficativo, principalmente se considerarmos que esta inspeção foi realizada
num espaço de seis dias. Vale ressaltar, no entanto, que a quantidade de
unidades inspecionadas pelos médicos da Inspetoria Sanitária é inferior
à existente em Salvador neste período, considerando que, das 104 unida-
des produtivas caracterizadas como companhias industriais, fábricas e
oficinas existentes em Salvador em 1918, só 24 fábricas e oficinas foram
visitadas pelos inspetores. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2; REIS, 1919-
1920, p. 278-282) 10

Os médicos utilizaram como critério para a eleição dos espaços a
serem inspecionados o agrupamento de pessoas em espaços limitados,
por acreditarem que tais condições favoreciam a disseminação da doen-
ça. Os dados coletados pelos inspetores sanitários, publicados no órgão
de imprensa governista O Democrata, pela DGSPB, constituem uma amos-
tra importante de como, por que, com qual intensidade e em quais espa-
ços se propagou a ‘espanhola’.11 Consideremos o gráfico a seguir:
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Gráfico 2 – Morbidade por tipo de estabelecimento

Fonte: O Democrata, 06.11.1918, p. 2.

Das 12  311 pessoas que integravam os estabelecimentos inspecio-
nados nesse período, 44% contraíram a doença; até o dia da visita do
inspetor sanitário, o número de óbitos foi pequeno – apenas 12 pessoas
haviam sido vitimadas pela “espanhola”. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)

O índice de contaminação foi maior entre os portuários – 99%
foram acometidos pela gripe. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2) As desfavo-
ráveis condições de trabalho e de sobrevivência, além do contato contí-
nuo com pessoas oriundas de lugares assolados pela epidemia, tornavam
esses trabalhadores alvo fácil da doença. As embarcações que atracavam
ao movimentado porto de Salvador freqüentemente traziam a bordo tri-
pulantes e/ou passageiros infectados, conforme podemos verificar na nota
a seguir:

Dois óbitos no “Macahuan”

A cidade continua com o mesmo aspecto de hospital, sendo bem
elevado o número de convalescentes da gripe. No porto, a epide-
mia não diminuiu de intensidade. No Hospital de Isolamento, em
Monte Serrat entraram ontem, 16 doentes, dos vapores “Itapuhy”,
“Itassucê” e “Rio Macahuan”.
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Deste último faleceram dois tripulantes, sendo um na enferma-
ria desse hospital. (A Tarde, 18.10.1918, p. 1)

Entre os presidiários, o número de adoecimentos também foi alto –
82% contraíram a gripe. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2) Nas penitenciá-
rias, apesar da condição de confinamento dos presos, havia contato com
pessoas advindas do meio externo – não só os recém-aprisionados, mas
também os funcionários e visitantes –, o que favorecia a introdução da
doença e sua disseminação no espaço prisional. A aglomeração de pesso-
as em espaços exíguos, onde as condições sanitárias eram insalubres e a
alimentação ruim, também constituíam fatores que concorriam para pre-
dispor este grupo à doença.

Outra categoria fortemente atingida pela gripe foi a de funcionári-
os das repartições públicas – correios, companhias de gás e eletricidade
–, 76% dos quais adoeceram. Dentre estes, destacamos os funcionários
dos correios, cuja contaminação atingiu mais de 86% do efetivo. (O Demo-
crata, 06.11.1918, p. 2) No caso dos carteiros, o contato freqüente com o
público e o trabalho ao ar livre – que os expunha ao frio, à chuva, às
mudanças bruscas de temperatura, etc. – contribuíam para que estes tra-
balhadores se infectassem mais facilmente que os demais.

Nos estabelecimentos em que as pessoas conviviam ou trabalhavam
muito próximas entre si, por vezes em espaços limitados e por período
considerável de tempo, como no caso das fábricas, oficinas, escolas, quar-
téis e estabelecimentos comerciais, a contaminação oscilou entre 42% e
45%. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)

Desse grupo, os estabelecimentos mais atingidos foram as fábricas,
principalmente as de roupas, de acessórios do vestuário, de cigarros e de
embalagens, cujo número de adoecimentos variou de 100% a 80%. (O
Democrata, 06.11.1918, p. 2) Em muitos desses espaços, a disseminação
da doença era facilitada pela proximidade entre os funcionários, que
trabalhavam lado a lado e vis-à-vis, em fileiras que se contrapunham,
conforme podemos observar na Figura 23.

De modo geral nas escolas, onde o tempo de permanência e de expo-
sição à contaminação era menor que o requerido nas fábricas, o número
de gripados foi inferior, mas ainda assim bastante alto – 42% da comunida-
de escolar foi atingida pela gripe. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)
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Figura 22 - Doentes nas corporações militares

Fonte: O Imparcial, 29.09.1918, p. 1.

Figura 23 - Interior de uma fábrica de roupas em 1918

Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n. 6, p. 50, maio 1918.
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Os colégios e as escolas continuam abertos, com grandes aglo-
merações de crianças, e é nelas que se dá o maior contágio.

Ainda esta manhã dizia-nos um professor que no colégio em que
leciona a percentagem de gripadas é apavorante. (A Tarde,
18.10.1918, p. 1)

Apesar de o serviço de Estatística não especificar o número de alu-
nos, professores e funcionários doentes, o jornal A Tarde (19.11.1918, p.
2) informava que “[...] professores [foram] contagiados, alguns dos quais
gravemente”. O grande número de gripados nas instituições de ensino –
alunos, professores e funcionários – levou a DGSPB a ordenar o fecha-
mento de algumas escolas, conforme podemos verificar na nota abaixo:

Figura 24 - Fechamento de escola

Fonte: Jornal de Noticias, 30.10.1918, p. 2.

O Ginásio da Bahia, a Escola Normal e o Educandário dos Perdões
também foram fechados. Diante de tal medida, os exames previstos para o
mês de novembro foram adiados para janeiro, quando certamente se espe-
rava que a epidemia estivesse debelada. Entretanto, ao Ginásio, foi conce-
dida a opção de realizar os exames no período previsto, o que provocou
reação dos alunos de outros estabelecimentos. Diante do fato, os alunos da
Escola Normal e dos Perdões se mobilizaram, recorrendo ao governador
para que lhes fosse facultado o mesmo direito. (A Tarde, 01.11.1918, p. 2)

Os alunos dos cursos de Medicina, Farmácia e Odontologia da
Faculdade de Medicina da Bahia formaram uma comissão para solicitar à
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Congregação daquela Faculdade que os exames de 1ª Época fossem adia-
dos para 20 de novembro, tendo em vista o fato de a epidemia de gripe
estar “assumindo proporções de uma verdadeira calamidade pública”.
(FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA, 1918) Como se verificou a
mesma situação em outros estados, a petição chegou ao Senado, confor-
me podemos conferir na nota abaixo:

No Senado Federal está em discussão um projeto isentando de
exames finais os acadêmicos que tiveram médias garantidoras do ano
letivo nas provas já feitas de acordo com o regulamento de Ensino.

A promoção explicitou-se pelo motivo superior de calamidade
publica.

[...]

Isto posto, o que resolveram ontem os acadêmicos das faculda-
des superiores, em assembléia na Escola de Direito, deve merecer
dos representantes da Bahia e de todo o Congresso Federal um
justo apoio. (A Tarde, 19.10.1918, p. 2)

Nos centros educacionais em que funcionava o regime de internato
ou semi-internato, o número de adoecimentos foi alto. Mesmo quando
esporádico, o contato com pessoas externas à instituição, seguido da con-
vivência próxima entre internos, por tempo integral e num espaço limi-
tado, constituía fator que propiciava a disseminação da doença nestes
espaços. Tal era o caso do Colégio do Sagrado Coração de Jesus, onde o
número de adoecimentos atingiu 76%, e do Colégio da Providência, com
86% das pessoas acometidas pela gripe. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)12

Nos conventos, a contaminação foi muito pequena. Provavelmente,
a gripe atingiu apenas os indivíduos que mantinham eventual comunica-
ção com o meio exterior. Nos mosteiros onde estes contatos não eram
permitidos em razão de um sistema rigoroso de clausura, não se obser-
vou nenhum caso da doença. Ademais, a vida regrada, a boa alimentação
e o repouso observados nesses espaços contribuíam para obstar a invasão
e o desenvolvimento da doença no organismo de seus residentes. No
Convento da Lapa, por exemplo, os inspetores sanitários constataram
que nenhuma das 90 freiras foi atingida pela gripe espanhola. (O Demo-
crata, 06.11.1918, p. 2)

Médicos e enfermeiros também não escaparam à infecção. Em visi-
ta ao Isolamento de Monte Serrat para uma reportagem sobre as doenças
que grassavam na cidade, um jornalista de O Imparcial (15.10.1918, p.1)13
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verificou que os seis enfermeiros que serviam neste hospital, bem como
um dos dois médicos adjuntos e um dos dois internos, todos haviam sido
acometidos pela gripe. Só haviam escapado da doença, até aquele mo-
mento, o interno Albino Campello e o médico adjunto Eduardo Lins
Ferreira de Araújo, conforme podemos verificar neste extrato da notícia,
a seguir:

Figura 25 - Acadêmicos e enfermeiros gripados

Fonte: O Imparcial, 15.10.1918, p. 1.

No dia em que foi realizada essa matéria, encontravam-se interna-
dos no hospital oito tripulantes do vapor Rio Macahuan, cinco do Itassucê
e três do Itapuhy. Além destes, uma operária da Fábrica Conceição encon-
trava-se hospitalizada, atingida pela peste bubônica, também em ativida-
de nesse período. (O Imparcial, 15.10.1918, p. 1)

Na semana de 27 de outubro a 2 de novembro, 215 “espanholados”
foram atendidos pelo serviço especial de assistência médica e farmacêuti-
ca instituído pela DGSPB, o que apresenta média de 30,7 casos por dia.
(O Imparcial, 15.10.1918, p. 1) O Serviço de Estatística Demografo-Sani-
tária teve o cuidado de registrar as características gerais dos acometidos
pela doença, publicando mais uma vez o relatório detalhado, no jornal O
Democrata. Assim, podemos traçar um perfil dessas pessoas na condição
de usuárias do serviço público de assistência, e também ampliar o nosso
conhecimento sobre o assunto.

Nesse universo, apenas 17% dos doentes tinham profissão declara-
da – 11% eram “operários e trabalhadores”;14 8% eram artistas e 1% se
declarou marítimo e lavrador. Ignorava-se a profissão de 8% das pessoas
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atendidas; 26% foram computadas como “menores de 10 anos”, portanto
não deviam exercer nenhuma atividade remunerada. Ademais, em 49%
dos atendimentos, em lugar de constar a profissão, foi registrado apenas
“mulheres”. (O Imparcial, 15.10.1918, p. 1)15

As mulheres constituíam a maioria dos doentes atendidos pelo ser-
viço de assistência pública – o Serviço de Estatística contabilizou um total
de 131, só durante aquela semana. Desse conjunto, 19% contavam menos
de dez anos e 81% não tinham nenhuma atividade profissional definida.
Supondo-se que essas mulheres não exercessem nenhuma atividade re-
munerada, e as profissões declaradas fossem de baixa remuneração, che-
gamos à seguinte conclusão: as que haviam recorrido ao serviço de assis-
tência pública no período eram, na sua maioria, pessoas sem recursos
financeiros; adultas, na faixa dos 20 a 60 anos (51%); pardas (47%); soltei-
ras (82%); do sexo feminino (61%); residentes no bairro operário da Pe-
nha (23%). (O Imparcial, 15.10.1918, p. 1)

Mas nem todos os acometidos pela gripe eram trabalhadores po-
bres. Como para confirmar o assédio indiscriminado da “espanhola”, o
jornal O Imparcial destacava na sua primeira página a seguinte notícia:

Figura 26 - Doença de Luiz Vianna

Fonte: O Imparcial, 22.10.1918, p. 1.

A nota em destaque no jornal acrescentava que as sessões do Con-
gresso haviam sido esvaziadas, porque grande parte dos deputados e
senadores foi acometida pela de gripe. Outra notícia, publicada no jor-
nal A Tarde (18.10.1918, p. 1) informava que o “próprio sr. Governa-
dor”, Moniz de Aragão, havia sido acometido pela doença reinante. Nes-
se período, a imprensa deu destaque à notícia de que a gripe não poupa-
ra nem o futuro presidente do País, conforme podemos ver a seguir:
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Cons. Rodrigues Alves

O futuro presidente também foi atacado

Rio, 25 “A Tarde” – Acha-se atacado de gripe, em Guaratinguetá
o cons. Rodrigues Alves, futuro presidente da República.

O Sr. Rodrigues Alves Filho telegrafou para aqui, dizendo que o
seu pai acha-se doente, há dias, de gripe benigna, tendo a tempera-
tura subido durante a noite, a 37,5º, sem outra complicação, acres-
centando que em sua casa já tinha caído o seu genro Dr. Cardoso
de Mello e uma sua filha, que já se acham em convalescença. (A
Tarde, 28.10.1918, p. 2)

A notícia de que o conselheiro Rodrigues Alves havia contraído a
gripe causou comoção nacional. Os versos de Lulu Parola16, publicados
no Jornal de Noticias, referiam-se ao fato, reforçando o caráter democráti-
co da gripe e estabelecendo um paralelo com o ideário republicano:

Figura 27 - Rodrigues Alves adoece

Fonte: Jornal de Noticias, 30.10.1918, p. 2.

Contudo, a igualdade dos indivíduos diante da doença era relativa,
tanto que os jornais da época ora reforçavam este caráter igualitário, ora o
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contradiziam. De fato, a doença acometia a todos; entretanto, alguns se
encontravam em situação que os deixava mais vulneráveis à sua invasão.
Em semelhantes notícias ficava implícito que a epidemia representava ame-
aça também para as elites, visto que não poupava nem as figuras importan-
tes do cenário político local e nacional. O discurso tecido em torno da
democracia da doença contribuía para sensibilizar e conscientizar as elites
em relação aos problemas sanitários revelados pelo mal.

“Cresce a Mortandade!” A influência da
epidemia no quadro nosológico de Salvador

No início de outubro, manchete estampada na primeira página de
O Imparcial chamava a atenção para o aumento da mortalidade em Salva-
dor. “Cresce a mortandade!”, clamava o jornalista, que visitara os três
cemitérios da cidade, no intuito de investigar os resultados nefastos da
epidemia. (O Imparcial, 11.10.1918, p. 1) Os dados demonstrados no grá-
fico a seguir, confirmam a versão do repórter:

Gráfico 3 - Mortalidade em Salvador (set.-nov. 1918)

Fonte: Moniz de Aragão (1919, p. 53).
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Conforme podemos verificar, ocorreu a elevação nas taxas da mor-
talidade geral, de meados de setembro a outubro de 1918, justamente o
período de pico da epidemia de gripe. Segundo Gonçalo Moniz (1921,
p. 415) tal ocorreu porque doenças “fortemente debilitantes”, como a
gripe, agravavam “estados mórbidos crônicos anteriores”, aumentando o
número de mortes por outras enfermidades. Esse médico chamava a aten-
ção para a “influência agravante da gripe” sobre doenças ou “afecções
latentes”, como a tuberculose pulmonar, as cardiopatias, as nefropatias,
etc., “[...] de que já sofriam muitos dos acometidos do mal epidêmico, e
cuja existência é assim abreviada”. (MONIZ, 1921, p. 415) Se observar-
mos também o Gráfico 1, perceberemos que o número de mortes por
tuberculose, por exemplo, cresceu significativamente nesse período. Para
Gonçalo Moniz (1921, p. 416),

Raros não são, de fato, os que assim sucumbem a enfermidades
de lenta evolução, a que vinham resistindo, cujo desfecho funesto
foi apressado pela moléstia aguda intercorrente, e isso muitas ve-
zes na convalescença ou após a terminação desta [...].

Só depois de feita a natural seleção, com a eliminação dos mais
fracos e sobrevivência dos mais resistentes, é que voltam os fatos à
normal e se restabelece o novo equilíbrio.

Contudo, a reportagem veiculada no jornal O Imparcial (11.10.1918,
p. 1) chamava a atenção para os registros dos atestados de óbito, nos quais
predominavam como causa mortis as doenças do aparelho digestivo, a tu-
berculose, a arteriosclerose e a meningite. Segundo o jornalista que inves-
tigou a questão em três dos cemitérios existentes na cidade – Campo Santo,
Quintas dos Lázaros e Brotas –, “raros eram os casos de gripe atestados”,
ainda que fosse “comum ouvir-se, das próprias famílias das vítimas, a de-
claração de que os seus entes sucumbiram à gripe, à influenza”.17

Talvez contribuísse para que o diagnóstico fosse mascarado o fato de
a gripe não figurar como doença de notificação obrigatória, além das restri-
ções impostas e dos problemas adjacentes ao registro de óbito por doença
infecto-contagiosa – os familiares não podiam velar o corpo nem acompa-
nhar o féretro; a casa devia ser expurgada, e os objetos de uso pessoal do
enfermo, queimados, segundo determinava a legislação vigente.18

De outro lado, a variabilidade do seu quadro sintomático dificulta-
va o diagnóstico. Os sinais gerais e característicos de uma afecção respi-
ratória poderiam ser seguidos por distúrbios nervosos, graves complica-
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ções pleuropulmonares, digestivas, renais e/ou cardiovasculares, o que
propiciava a diversidade de registros nos atestados de óbitos.

As formas diversificadas de registro observadas nos relatórios do
Serviço de Verificação de Óbitos – “bronquite gripal”; “broncopneumonia
gripal”; “gripe intestinal”; “pneumonia gripal’; “gripe no curso de afecções
orgânicas”; “pela sua forma grave ou maligna”; “meningite gripal”; “ou-
tra forma nervosa”; “rinolaringite gripal’; “nefrite gripal” – podem suge-
rir que os médicos consideravam as doenças oportunistas manifestadas
nas vítimas no decurso da doença, como a real causa do desfecho fatal. (O
Democrata, 10.11.1918, p. 2) 19

Dessa maneira, não podemos contar com a exatidão na análise dos
números de infectados e vítimas da gripe na Bahia. Todavia, o cruzamen-
to das fontes nos permite traçar a trajetória da epidemia na cidade do
Salvador, e ampliar o nosso conhecimento sobre as vítimas da doença. A
reportagem veiculada no jornal O Imparcial (11.10.1918, p. 1), além de
denunciar o sub-registro nos atestados de óbito, contabilizava o número
de sepultamentos em três cemitérios da cidade, classificando-os confor-
me a condição socioeconômica dos que ali eram enterrados.

Figura 28 - Cresce a mortandade!

Fonte: O Imparcial, 11.10.1918, p. 1.

Já citada no início deste texto, a matéria jornalística encabeçada
pela manchete fazia o mapeamento das mortes provocadas pela gripe em
Salvador, apresentando inicialmente o resultado da investigação realiza-
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da no Campo Santo, cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Segundo o
repórter, comparando-se o período de 1º de janeiro a 10 de outubro de
1918 com o mesmo período do ano anterior, verificava-se decréscimo do
número de sepultamentos realizados no Campo Santo, cemitério “dos
ricos e dos abandonados na morgue”. (O Imparcial, 11.10.1918, p. 1)20

No que se refere à gripe, o Livro de registro de enterramentos desse
cemitério informa-nos que, durante o mês de setembro de 1918, regis-
trou-se apenas a morte de uma menina de cinco anos, constando do seu
atestado de óbito o diagnóstico de gripe intestinal. Todavia, no mês de
outubro foram realizados 41 sepultamentos, obedecendo a uma média
diária de 2,2 enterramentos. (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA
BAHIA, 07.12.1915 a 26.08.1923, p. 88-128) A maioria desses mortos,
entretanto, não se encaixava no perfil “dos ricos” ou “dos abandonados
na morgue”, conforme a caracterização da “clientela” daquela necrópole,
proposta pelo repórter de O Imparcial. (11.10.1918, p. 1)

O Livro de registro de enterramentos (SANTA CASA DA MISERI-
CORDIA DA BAHIA, 07.12.1915 a 26.08.1923, p. 88-128) informa-nos
que, nesse mês, dos mortos sepultados no Campo Santo, apenas 22%
eram brancos e mestiços, residentes nos distritos da Vitória, Nazaré e
São Pedro, endereço das camadas mais abastadas de Salvador. Dentre
esses, 80% eram mulheres, casadas (50 %), cuja profissão não fora regis-
trada. (O Imparcial, 11.10.1918, p.1) O trabalho feminino nas camadas
mais altas da sociedade era sinal de desprestígio ou mesmo de dificulda-
de financeira na família. 21

Consta nos registros que grande parte dos corpos ali enterrados –
41% – era constituída por pessoas de poucos recursos, enviadas ao Cam-
po Santo pelo hospital da própria Santa Casa de Misericórdia, o Santa
Isabel. A maioria, 94%, contava entre 20 a 46 anos. As profissões
registradas eram as mais variadas: “roceiro”[s] e “lavrador”[es] constituí-
am 29% dos mortos; aqueles que se dedicaram ao “serviço doméstico” ou
foram registrados como “copeiro”[s] representavam 24% do total; a ativi-
dade de “ganhador” representava 12% do contingente desses mortos.
Outras atividades computadas foram as de “operário” (5,9%), “pescador”
(5,9%) e “ambulante” (5,9%). (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA
BAHIA, 07.12.1915 a 26.08.1923, p. 88-128)22

Ao contrário do hospital, a administração do cemitério não se pre-
ocupou em registrar a profissão dos que ali foram sepultados. Dessa
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maneira não se pode precisar a sua condição social; infere-se, entretanto,
que os demais também não eram pessoas ricas, tendo em vista que das seis
crianças ali enterradas naquele mês, duas foram enviadas pelo Asilo dos
Expostos da Santa Casa de Misericórdia. Entre os adultos, 12% eram
negros, residentes em Nazaré, Vitória e Brotas, e 10% eram brancos,
residentes em bairros populares como Pilar, Mares e Penha. (SANTA
CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA; 07.12.1915 a 26.08.1923, p.
88-128)

Segundo a mesma reportagem publicada no Imparcial (11.10.1918,
p. 1), no cemitério da Quinta dos Lázaros, onde eram sepultados “os
remediados”, a média de inumações vinha crescendo de forma conside-
rável – de 4 a 5 diárias, observadas até meados do ano de 1918, chegara
a 15 por dia, a partir de setembro do mesmo ano, perfazendo um total de
145 sepultamentos. Até o dia 9 de outubro, data em que foi realizada a
reportagem, o número já havia aumentado para 186. O jornalista desta-
cava os dias desse mês em que foi registrado o maior número de sepulta-
mentos – no dia 5, 21 sepultamentos; no dia 7, 30 sepultamentos; no dia
8, 21 sepultamentos; no dia 9, até o meio-dia, consta a entrada de 16
cadáveres. Com base nesses dados, o articulista concluía ser justamente
na classe média que mais grassava a epidemia de gripe espanhola.

Após outra incursão aos cemitérios, um repórter do Imparcial
(20.10.1918, p. 1) denunciou a ausência do administrador, e a irregula-
ridade com que eram realizados os registros de enterramento. Entretan-
to, ao entrevistar um funcionário presente num dos carros do Instituto
Nina Rodrigues e alguns trabalhadores que cavavam as sepulturas, foi
informado que esse necrotério diariamente enviava cadáveres para aque-
le cemitério. De acordo com os entrevistados, certo dia foram enviados
18 mortos, dos quais oito tiveram a inumação transferida para o dia se-
guinte. Por vezes ocorria também de ser sepultado na mesma cova mais
de um cadáver. Por conta das irregularidades observadas, o funcionário
do Nina afirmou ao repórter que só deixaria o cemitério depois que
todos os corpos fossem enterrados.

Confirmando a versão acima, uma nota publicada no jornal A Tarde
(21.10.1918, p. 1) informava que, na Quinta dos Lázaros, “levas e levas de
cadáveres” ficaram “à míngua de sepultura, porque não eram suficientes
os coveiros”. Somente no dia 24 de outubro, 23 cadáveres deram entrada
para serem sepultados naquele cemitério. (A Tarde, 25.10.1918, p. 3)
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No cemitério de Brotas, “onde quase só se sepultam os mortos do
distrito”, e no qual por longo período não se realizava um enterro, as
cifras também aumentaram: verificou-se em setembro um número de 14
sepultamentos, e até o dia 9 de outubro, já haviam sido sepultados cinco
cadáveres. Segundo o repórter do jornal O Imparcial (11.10.1918, p. 1),
anteriormente era de quatro a cinco a média mensal de enterramentos
naquele cemitério.

Por sua vez, o Serviço de Estatística Demografo-Sanitária computou
216 óbitos por gripe ou influenza, entre 27 de setembro e 31 de outubro
de 1918. (O Democrata, 10.11.1918, p. 2) A publicação dos resultados apu-
rados pelo Serviço de Estatística, entretanto, não era contínua; para o mês
seguinte, só dispomos de informações do período de 3 a 16 de novembro.
Possivelmente as autoridades sanitárias consideravam esse espaço de tem-
po como o período de declínio da epidemia, resultando desse fato menor
cobrança por parte da DGSPB e irregularidade dos registros.

O Serviço de Verificação de Óbitos tinha o cuidado de registrar as
características gerais das vítimas, informando ao Serviço de Estatística
Demografo-Sanitária a nacionalidade, o estado civil, a idade, a profissão
e o endereço. Com base em tais informações construímos os gráficos a
seguir, no intuito de nos aproximarmos o mais possível do perfil dos
vitimados pela doença.

Gráfico 4 – Óbitos por faixa etária

Fonte: O Democrata, 10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p. 2; 01.12.1918, p. 1.
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Gráfico 5 - Óbitos por sexo

Fonte: O Democrata, 10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p. 2; 01.12.1918, p. 1.

O Gráfico 4 demonstra que a faixa etária considerada pelo Serviço
de Estatística é muito abrangente, principalmente no que se refere à clas-
sificação de adolescentes e adultos – de 10 a 20 e de 20 a 60 anos. Contu-
do, apesar de sua amplitude, esses dados corroboram as informações
recolhidas no Livro de registro de enterramentos feitos no Campo Santo,
cemitério da Santa Casa de Misericórdia – a “espanhola” escolhia sua
vítimas entre os jovens e adultos, poupando os muito velhos e atingindo
poucos adolescentes e crianças.

No que diz respeito ao sexo das vítimas, mais uma vez as informações
se mostram coincidentes – morreram mais homens que mulheres –,
conforme demonstra o gráfico 5.

Digno de nota é o dado registrado em exposição anterior, segundo o
qual, no mesmo período, o número de mulheres atendidas pelo serviço públi-
co de saúde foi superior ao de homens. Entretanto, o número de óbitos entre
os homens foi maior. Seriam as mulheres mais resistentes, ou o estilo de vida
dos homens da época os colocava em desvantagem em relação às mulheres?

Mencionamos anteriormente o fato de que, nesse período, além
das funções tradicionalmente exercidas por mulheres, como o magisté-
rio, a enfermagem e o serviço doméstico, a mão-de-obra feminina já havia
sido absorvida pelo mercado formal de trabalho, tornando-se importante
contingente, principalmente no setor fabril. (CASTELLUCCI, 2001, p.
28-31; SANTOS, 2001, p. 50) As mulheres também concorriam para o
próprio sustento ou mesmo da sua família, atuando no mercado infor-
mal como lavadeiras, quituteiras, empregadas domésticas, bordadeiras,
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rendeiras, costureiras, chapeleiras, floristas, agricultoras, quitandeiras,
feirantes, etc. (ALMEIDA, 1986, p. 44; FERREIRA FILHO, 1994, p.
32-33; SANTOS, 2001, p. 22-55) Transitavam continuamente pelas ruas
da cidade, a cantar seus pregões, mulheres com seus balaios, gamelas e
tabuleiros, vendendo produtos do artesanato doméstico, frutas, verdu-
ras, vísceras de gado, além dos quitutes da culinária baiana – beiju, min-
gau, cuscuz, acarajé, cocada, etc. (SANTOS, 2001, p. 27)

Figura 29 - Operárias do setor têxtil em 1918

Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n.10, p. 50, set. 1918.

Dessa maneira, à exceção das mulheres das classes mais abastadas,
obrigadas a se resguardarem no interior dos lares, a maioria das mulhe-
res baianas estava exposta, tanto quanto os homens, a uma carga de traba-
lho extenuante, à má alimentação e às precárias condições de vida. Tal-
vez, para aquelas que constituíam arrimo de família, a situação fosse ain-
da pior, em face da remuneração que recebiam – a metade, ou menos que
a metade, da remuneração dos homens. (CASTELLUCCI, 2001, p. 67;
SANTOS, 2001, p. 50-55)23

Ademais, essas mulheres tinham que enfrentar uma dupla jornada de
trabalho, pois, fossem mães ou apenas avós, tias ou irmãs, eram as responsá-
veis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com as crianças. Assim, dividi-
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das entre as atividades de onde tiravam o sustento e as pesadas tarefas domés-
ticas, pouco lhes sobrava de tempo e energia para exporem-se à rua com a
freqüência e nas condições com que, geralmente, o faziam os homens. 24

Envolvidos com o jogo, entregues à bebida, ao “samba” e às serena-
tas – atividades que se prolongavam noite adentro – com vida sexual
promíscua, os homens, principalmente os solteiros, estavam sujeitos a
uma série de doenças, notadamente as venéreas, como a sífilis, a
blenorragia, a herpes, etc.25 O alcoolismo e o desregramento, somados à
precariedade das condições materiais de vida, eram apontados pelos
médicos da época como causas predisponentes à infecção. (SR/SIJ/DGSPB.
Relatorio apresentado pelo Dr. Álvaro da Franca Rocha..., 1913)

Contudo, ainda que as mulheres baianas buscassem uma fonte que ga-
rantisse a sua sobrevivência; fosse na informalidade, fosse submetendo-se a
salários miseráveis e péssimas condições de trabalho, havia, na Bahia da Pri-
meira República, grande número de donas de casa e crianças de todas as
idades vivendo em condição de extrema pobreza. (CASTELLUCCI, 2001, p.
17) Vale lembrar também o grande contingente de prostitutas que, em sua lida
diária, eram obrigadas a perambular pelas ruas, expostas às mudanças de
temperatura, não raramente presas do alcoolismo, vítimas constantes da tu-
berculose, das doenças venéreas, sem falar da fome e das péssimas condições
de moradia. (LEITE, 1996, p. 114) Seriam estas – as donas de casa, as adoles-
centes e as prostitutas – que o Serviço de Verificação de Óbitos registrou em
lugar da profissão apenas a palavra “mulheres”? Vejamos o gráfico a seguir.

Gráfico 6 – Óbitos por profissão

Fonte: O Democrata, 10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p. 2; 01.12.1918, p. 1.
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Apesar das difíceis condições em que vivia grande parte das
soteropolitanas, o cruzamento dos dados fornecidos pelas fontes consulta-
das nos leva a concluir que a maior parte das vítimas da gripe era constituí-
da por homens brasileiros, adultos, solteiros, trabalhadores – operários,
comerciários, artistas, lavradores, militares e funcionários públicos – com
jornada de trabalho extenuante, vivendo em condição miserável, dada a
carestia do preço dos alimentos e da moradia, em contraposição à baixa
remuneração dessas funções, e/ou à defasagem e atraso de salários, no caso
dos funcionários públicos e militares. (SANTOS, 2001, 43-61)

No período estudado, havia ainda grande massa de trabalhadores
desempregada ou subempregada em algum tipo de trabalho temporário –
registrado pelo serviço público como função ignorada (18%).26 Nessa con-
juntura, muitos recorriam à mendicância, em cujo exercício tornavam-se
alvo fácil para a “espanhola”, conforme podemos verificar na nota a seguir:

Não haja ilusões

Não nos devemos, entretanto, iludir.

A gripe continua sorrateira, dizimando a população, e especial-
mente os desvalidos que diariamente sucumbem às dezenas, à min-
gua de socorros públicos. As portas das igrejas, dos teatros e os
bancos dos passeios públicos estão empilhados de indigentes pros-
trados pela fome e pelas trágicas manifestações da moléstia
impiedosa.

É de sensibilizar o mais frio coração vê-los ao desamparo, esten-
didos nas calçadas, fitando ao longo o céu com os olhos embacia-
dos de agonizantes, onde chora a última lágrima e morre a espe-
rança derradeira. (A Tarde, 26.10.1918, p. 1)

As fontes não explicitam se estes que morriam ao abandono eram
contabilizados pela estatística oficial. Inferimos que os corpos recolhidos
nas ruas e enviados para a “morgue” eram aqueles computados como de
profissão ignorada. Todavia, caso a DGSPB não tomasse conhecimento
dessas mortes, os jornais faziam questão de denunciá-las, listando os no-
mes dos mortos e os distritos de origem, conforme podemos constatar na
nota a seguir:

Os cadáveres entrados na “morgue” nas últimas 48 horas

[...] só este mês já foram inumados no cemitério das Quintas dos
Lázaros, saídos da “morgue”, 168 indigentes.
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Os carros para transporte de cadáveres não são suficientes e por
isso a toda hora se dá com o triste espetáculo de ver passar pelas
ruas, sobre uma tábua apenas, amarrados com cordas e arames, os
mortos, coletados nos passeios e nas praças públicas, à caminho da
“morgue”.

Só nas ultimas 48 horas, foram remetidas pelas diversas autori-
dades policiais, para o “Nina Rodrigues”, os seguintes cadáveres:

Apollinario Peixoto, do Cabula; João de tal, do Pilar; Maria do
Carmo, do S. Caetano; Hildebrando Coelho, da Penha; Gregório
de Nascimento, da Lapinha; Manoel Estanislao Negreiros, da
Amaralina; Bernardo José de Souza, da Lapinha; João Pereira, do
Cabula; José de tal, de “Caetano”; Maria Margarida de Jesus, da
Amaralina; Maria Primitiva Pires, de Pernambués; Manoel Passos
dos Santos, do Bonfim;  Maria Damásia dos Santos, da cujos no-
mes ignoramos [sic.]. (A Tarde, 31.10.1918, p. 2)

Situar esses óbitos no lugar de sua ocorrência era importante, pois
fornecia pistas da origem social e econômica do morto. A lista acima
informa que os corpos recolhidos “nos passeios e nas praças públicas, a
caminho da ‘morgue’ [...] sobre uma tábua apenas”, pertenciam a indi-
gentes que habitavam nos bairros populares de Salvador.

A Trajetória da Gripe

Durante a epidemia de gripe, a DGSPB dividiu Salvador em seis
zonas sanitárias: a primeira agrupava os distritos da Sé, Santana e Passo;
a segunda, Nazaré e Brotas; a terceira, S. Pedro e Vitória; a quarta res-
tringia-se apenas ao distrito de Santo Antônio; a quinta reunia os distri-
tos da Conceição da Praia e do Pilar e a sexta, os distritos fabris de Mares
e Penha. (Diario da Bahia, 25.10.1918, p. 2) Esses distritos correspondiam
às antigas divisões em freguesias e abrangiam desde aéreas densamente
povoadas até áreas com características quase rurais. É difícil precisar as
áreas correspondentes a esses distritos nas primeiras duas décadas do
século XX, mas tentaremos fazer uma delimitação aproximada do res-
pectivo espaço geográfico. Para ampliar a nossa compreensão, considere-
mos a seguinte representação da distribuição espacial desses distritos na
cidade de Salvador:
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Mapa 1 – Salvador: Distritos civis, 1918

Fonte: SALVADOR (2004).

O Serviço de Estatística cuidou de registrar os locais onde ocorre-
ram os óbitos por gripe. As informações recolhidas por esse órgão diziam
respeito aos 12 distritos civis existentes na zona urbana de Salvador – Sé,
Santana, Passo, São Pedro, Vitória, Nazaré, Brotas, Santo Antônio, Con-
ceição da Praia, Pilar, Mares e Penha. À exceção do distrito de Pirajá, não
foram computados casos ocorridos na zona suburbana – Paripe, Passé,
Maré, Itapoan, Matoim e Cotegipe ficaram ausentes da agenda do Serviço
de Verificação de Óbitos. (O Democrata, 10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p. 2;
01.12.1918, p. 1.)

O Gráfico 7 apresenta a distribuição dos óbitos na cidade de Salva-
dor. Os dados revelam que grande parte dos óbitos registrados pelo Ser-
viço de Verificação de Óbitos ocorreu no distrito de Santo Antônio Além
do Carmo – aproximadamente 55%. Tratava-se de uma área heterogênea,
cujas características variavam de grande concentração urbana a terrenos
de aspecto rural. À época, o distrito abrangia extensa área, correspon-
dente aos atuais bairros do Barbalho, da Baixa de Quintas, Lapinha,
Liberdade, São Caetano, Fazenda Grande e imediações. (CARDOSO, 1991,
p. 127-135) Heterogênea também era a condição social dos seus habitan-
tes. Ali habitavam desde elementos das camadas médias, tais como profis-
sionais liberais e funcionários públicos, até os segmentos mais empobre-
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cidos da população – empregados dos estabelecimentos comerciais e das
companhias dos serviços urbanos, operários de fábricas e oficinas de
Salvador, além daqueles que viviam do mercado informal de trabalho.
(CARDOSO, 1991, p. 135; CASTELLUCCI, 2001, p. 40-41; PINHEI-
RO, 2002, p. 257; SANTOS, 1990, p. 21-22)

Gráfico 7 – Óbitos por distrito

Fonte: O Democrata, 10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p.2; 01.12.1918, p. 1.

Em local próximo às fábricas ou ao centro administrativo e comer-
cial da cidade fixaram-se os trabalhadores que, em face dos baixos salári-
os, da carestia e da ineficiência do sistema de transporte em vigor, procu-
ravam evitar a distância, a perda de tempo e os altos custos do desloca-
mento até o local de trabalho. Esse parecia ser o caso de cerca 90 empre-
gados da Fábrica Santo Antônio do Queimado – pertencente à Compa-
nhia União Fabril da Bahia –, localizada no Largo do Queimado, onde
havia também pequena vila operária. (CARDOSO, 1991, p. 169;
CASTELLUCCI, 2001, p. 37-38) Nas imediações, no Largo do Barbalho,
estava instalada a fábrica de calçados Stella, que empregava 100 operári-
os, provavelmente moradores nas proximidades desse estabelecimento
industrial. (ANNUARIO..., 1924, p. 277; REIS, 1919-1920, p. 280) A
Liberdade e São Caetano aos poucos também vão se firmando como áreas
proletárias. Para essas localidades dirigiram-se, ainda em finais do sécu-
lo XIX, grande parte dos libertos após a extinção da escravidão e, no
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início do século seguinte, os desalojados pela reforma urbana promovida
por Seabra. (1912-1916) (PINHEIRO, 2002, p. 256-257; SANTOS, 1990,
p. 21-22)

Do ponto de vista imobiliário, o distrito de Santo Antônio aparecia
como uma das áreas mais desvalorizadas de Salvador. 74% dos seus habi-
tantes não possuíam casa própria; viviam em casas de cômodos, em gru-
pos ou “correr de casas” conjugadas, onde ocupavam apenas um quarto
e não contavam com instalações sanitárias próprias – um cubículo nos
fundos do terreno servia a todas as casas. (CARDOSO, 1991, p. 151-152;
CASTELLUCCI, 2001, p. 37) A julgar pelas listas de endereço fornecidas
pelos jornais da época, eram os moradores desse distrito – desemprega-
dos e trabalhadores pobres e suas famílias – que engrossavam o contin-
gente de vítimas da “espanhola”. (O Imparcial, 16.10.1918, p. 1; A Tarde,
31.10.1918, p. 2)

Os distritos de Brotas e Nazaré, que compunham a 2ª zona sanitá-
ria, apareceram nas estatísticas com uma concentração significativa de
óbitos – 60% no total. Brotas concentrou 33% dos óbitos por gripe, e
Nazaré, aproximadamente 27%. Distritos de configuração bastante dis-
tinta entre si, cada qual separadamente abrangia vasto território, com
realidades geográficas e socioeconômicas diversas.

No distrito de Brotas havia desde zonas urbanizadas até localida-
des distantes do Centro, com características quase rurais, em virtude da
proliferação de hortas, roças, chácaras, etc., nas quais se fixaram aqueles
que viviam das atividades agropastoris voltadas para o mercado de Salva-
dor. (CARDOSO, 1991, p. 140; PINHEIRO, 2002, p. 127-194) Esse dis-
trito abrangia o Matatu, o Engenho Velho de Brotas, o Cabula e
Pernambués. Pertenciam também a Brotas, alguns dos terrenos situados
na orla marítima – Rio Vermelho, Amaralina e Pituba27. Estes últimos
eram reservados para balneários e casas de veraneio da burguesia
soteropolitana. Todavia, observava-se também nessas localidades, princi-
palmente no Rio Vermelho, a presença das tradicionais comunidades de
pescadores. Nos limites de Brotas com o Rio Vermelho, concentravam-se
os trabalhadores pobres das fábricas e oficinas instaladas na Cidade Alta.
(CARDOSO, 1991, p. 140) Nas Pitangueiras, erguia-se o Hospital Mili-
tar, onde eram internados os enfermos pertencentes às corporações mili-
tares. (O Imparcial, 26.10.1918, p. 1)

O distrito de Nazaré também não apresentava ocupação uniforme
– além de trabalhadores pobres, a região abrigava uma camada média da
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sociedade – profissionais liberais e funcionários públicos. (PINHEIRO,
2002, p. 257) O distrito compreendia, além do próprio território, os
atuais bairros da Saúde e do Tororó, em cujas “descidas”, “ladeiras” e
“avenidas”28, 85% dos moradores eram inquilinos pobres.
(CASTELLUCCI, 2001, p. 40-41) A relativa proximidade desses bairros
em relação ao centro comercial e administrativo da cidade fazia com que
ali se instalassem os trabalhadores com função no setor de serviços públi-
cos e privados ou nas fábricas e oficinas, assim como os que viviam na
informalidade. Na atual rua Djalma Dutra, região da Fonte Nova, esta-
vam situadas a fábrica de tecidos São Salvador e a respectiva vila operá-
ria, com 54 casas. (CARDOSO, 1991, p. 140) 29

O Hospital Santa Isabel, da Santa Casa da Misericórdia, para onde
eram levadas as pessoas acometidas pela doença, principalmente os “do-
entes de bordo”, também se situava no distrito de Nazaré. (O Democrata,
10.11.1918, p. 2) Conforme pudemos verificar no Livro de registro de
enterramentos do Campo Santo, anteriormente citado, o endereço do hos-
pital aparecia como o daqueles que ali morriam. (SANTA CASA DA
MISERICORDIA DA BAHIA, 07.12.1915 a 26.08.1923, p. 88-128)

Com um total de 41% das mortes por gripe ou complicações decor-
rentes da doença, a 1ª zona compreendia os distritos da Sé, Santana e
Passo. Ali se concentravam os que viviam no mercado informal, os artesãos,
as prostitutas, bem como os trabalhadores do comércio.30

O distrito da Sé, que figurou na estatística oficial com 23% dos
óbitos ocorridos em Salvador, apesar da reforma sofrida, ainda consti-
tuía área de grande densidade populacional. Após a reforma urbana
promovida por Seabra (1912-1916), esse distrito passou a apresentar zo-
nas distintas: a Rua Chile abrigava comércio refinado, com bonitas con-
feitarias e luxuosas lojas de moda, bem como escritórios de profissionais;
a Rua J. J. Seabra, conhecida como Baixa dos Sapateiros, oferecia lojas
mais simples e o serviço das oficinas dos artesãos; as ruas do Pelourinho,
além de abrigarem artífices  e um pequeno comércio, formavam o reduto
da prostituição. (PINHEIRO, 2002, p. 256)

Apesar de apresentarem a maior parte dos seus edifícios ocupada
por negócios ou serviços, 58% dos prédios dessa área ainda eram
residenciais; 94% desses abrigavam inquilinos de poucos recursos – os
que viviam de biscates, os artesãos e as prostitutas. (CASTELLUCCI,
2001, p. 40; PINHEIRO, 2002, p. 256-260) Em alguns trechos, como no
Pelourinho, famílias inteiras se espremiam nas sobrelojas das casas co-
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merciais, em “avenidas” ou em sobrados subdivididos, quer para estarem
próximas ao seu local de trabalho, quer na esperança de ali encontrarem
alguma oportunidade de serviço. Além dos trabalhadores pobres que ali
viviam, os mendigos também transitavam pela Sé, prostrando-se nos átri-
os e portas das igrejas ou em locais de maior trânsito de pessoas, como as
entradas dos cafés e restaurantes, do Elevador Lacerda, do Plano Incli-
nado, as paradas dos bondes, etc., na esperança de arrancar alguma es-
mola aos transeuntes. (LEITE, 1996, p. 135)

Nos distritos de Santana e do Passo o percentual de mortes atingiu,
respectivamente, 14% e 4% do total. Nesses distritos, como na maioria,
não havia um corte expressivo entre a camada média e a camada pobre da
sociedade baiana. Em Santana, 88% dos moradores não possuíam casa
própria, vivendo em imóveis alugados. No pequeno distrito do Passo,
espremido entre a Sé, Santo Antônio e Nazaré, 74% dos prédios ainda
eram residenciais, 96% das pessoas eram inquilinos de poucos recursos
financeiros, que viviam em condições semelhantes à dos moradores da
Sé; ali proliferavam casas de cômodo, sobrados subdivididos e casebres
colados uns aos outros – imóveis de baixo aluguel, cujas condições nem
sempre eram as mais recomendáveis. (CASTELLUCCI, 2001, p. 40; PI-
NHEIRO, 2002, p. 256-260) Na ladeira do Taboão agrupavam-se os in-
digentes, na esperança de receber uma esmola que lhes remediasse a
miséria. (LEITE, 1996, p. 135)

Apresentando 37% do total de mortes por gripe, os distritos dos
Mares e da Penha compunham a 6ª zona sanitária. Conforme verificamos
no Gráfico 7, o distrito da Penha concentrou 23% de mortes em conseqüên-
cia da gripe ou de complicações desta doença, e o distrito dos Mares
figurou nas estatísticas oficiais com 14% de óbitos. Localizados na Cidade
Baixa, ambos os distritos abrigavam as principais indústrias de Salvador.

O distrito da Penha situava-se na Península de Itapagipe e englo-
bava os atuais bairros da Ribeira, Bonfim, Monte Serrat, Massaranduba e
Boa Viagem. O distrito abarcava um importante contingente das fábricas
e dos operários de Salvador. Ali estava instalado o pólo têxtil de Salva-
dor: a Fábrica Boa Viagem, que empregava 1 400 operários, localizada
na Avenida Luiz Tarquínio; a Fábrica Bonfim, com 535 operários, no
Largo do Bonfim; a Fábrica Paraguaçu, com seus 520 operários, implan-
tada no Largo do Papagaio; a Fábrica São João, com 165 trabalhadores,
instalada no Porto dos Tainheiros; e a Fábrica Nossa Senhora da Penha,
com 100 operários, na Ribeira. Além da indústria têxtil, a Penha contava
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com duas fábricas de calçados: a Gama & Gama, que empregava 100
operários, e a Trocadero, com 120 operários, localizada na Avenida Luiz
Tarquínio. (ANNUARIO..., 1924; REIS, 1919-1920, p. 281)

Os operários dessas fábricas moravam nas imediações, o que lhes
facilitava o acesso e barateava ou eliminava os custos com transporte.
Segundo o inspetor sanitário desse distrito fabril, como as fábricas vi-
nham ampliando os seus quadros de pessoal, muitos habitantes de outros
distritos haviam se deslocado para aquele local, a fim de estarem próxi-
mos ao local de trabalho. (SR/SIJ/DGSPB. Relatorio apresentado pelo Dr.
Américo D. Ferreira...,1921)

A Fábrica Boa Viagem abrigava uma vila operária. A construção de
unidades habitacionais ou vilas para operários não era, entretanto, um
fato comum a todas as fábricas e companhias industriais de Salvador.31 O
Dr. Américo D. Ferreira lamentava que a maioria do operariado se visse
“compelido pela necessidade a residir em prédios já [...] condenados,
sitos em pontos reconhecidamente insalubres”. E acrescentava:

É precisamente este pessoal das fábricas de tecidos e outras que
constitui a maior cifra de moradores dos becos e vilas e avenidas da
Massaranduba, Barreira, etc., dificultando, senão impedindo, pelo
seu vulto e penosíssimo deslocamento [...] a ação sanitária nos bair-
ros aludidos. (SR/SIJ/DGSPB. Relatorio apresentado pelo Dr. Américo
D. Ferreira...,1921)

Considerando as palavras do Dr. Ferreira, concluímos que o Servi-
ço de Verificação de Óbitos não manteve total controle sobre o número
de óbitos ocorridos nessa zona sanitária – possivelmente superior ao apon-
tado pela estatística oficial. Nota veiculada pelo jornal O Imparcial
descortina o cenário mórbido do bairro popular de Massaranduba:

A influenza tem feito uma limpa, no lugar “Massaranduba”. Só
de sábado para domingo, foram dali retirados 6 cadáveres de indi-
gentes!

Nos fundos de umas casas, onde em cubículos esconsos, vivem em
promiscuidade indivíduos de toda espécie, a influenza reinante se apo-
sentou, e destarte, o mal vai se propagando, de modo assustador.

Cousa pavorosa!

Urge ou não sobre o caso uma providência eficaz?... (O Imparcial,
15.10.1918, p. 1)
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Nos Mares, apresentava-se a mais alta concentração de imóveis por
proprietário registrada em Salvador, sinal de que a maior parte dos habi-
tantes daquele distrito eram pessoas de baixa renda, que moravam de
aluguel – cerca de 85%. (CARDOSO, 1991, p. 187; CASTELLUCCI,
2001, p. 40) Juntamente com a Penha, representava o principal endere-
ço de várias fábricas de Salvador e de seus operários. No Largo dos Ma-
res situava-se a Fábrica Nossa Senhora da Conceição, com 850 operários.
(ANNUARIO..., 1924; REIS, 1919-1920, p. 281) Ali estavam instaladas
as fábricas de cigarros A. Guimarães & Cia., com 170 operários, localiza-
da na Travessa dos Mares; a Leite & Alves, com 500 operários, e a Martins
Fernandes & Cia., com aproximadamente 90 funcionários, ambas na
Calçada do Bonfim. (CASTELLUCCI, 2001, p. 37)

A realidade dos trabalhadores pobres do distrito operário dos Mares
não devia ser diversa da observada nos outros distritos – o alto preço dos
aluguéis praticado na década de 1910 fez com que a camada mais pobre
da população se submetesse a morar em imóveis já condenados, em casas
de cômodos, cortiços, e em “avenidas” ou “correr de casas” geminadas.
(CASTELLUCCI, 2001, p. 54)

Conceição da Praia e Pilar integravam a 5ª zona sanitária; nesta
região ocorreram 23% das mortes provocadas pela epidemia. Situados na
Cidade Baixa, Conceição da Praia e Pilar constituíam, no século XIX, o
reduto dos comerciantes, principalmente os de origem portuguesa.

O distrito da Conceição da Praia era uma estreita nesga de terra
que margeava o mar – ia da Praça do Comércio às imediações do Solar do
Unhão. Nessa freguesia haviam sido construídos prédios de três ou qua-
tro andares, que abrigavam, ao mesmo tempo, o negócio, que funcionava
no térreo, a família, que residia no segundo pavimento, a mercadoria, os
empregados e/ou escravos domésticos, que ocupavam o último andar da
edificação. (PINHEIRO, 2002, p. 193-194) Com o tempo os negociantes
foram se mudando para os bairros mais distantes e mais bem urbanizados,
como a Vitória, e ali ficaram apenas os funcionários que não queriam ou
não podiam se afastar do trabalho. (PINHEIRO, 2002, p. 256-260) Neste
local estavam instaladas, também, pequenas fábricas do ramo do vestuá-
rio. (ANNUÁRIO...,1924; REIS, 1919-1920, p. 275-282)

Na Conceição, proliferavam os vendedores ambulantes com suas
bancas, cestas e tabuleiros, sobretudo em torno do Mercado Modelo.
Para a rampa do Mercado, convergiam os saveiros que traziam os mais
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variados produtos de diversas regiões do Recôncavo. Tal como ocorria
na Sé, por ali também havia grande quantidade de mendicantes. Como
nem sempre esses conseguiam obter qualquer quantia que garantisse o
seu sustento, além da fome, vinham a ser alvo de doenças, e era freqüente
ocorrer naquela região a morte de grande número de indigentes. (LEI-
TE, 1996, p. 130-136)

O distrito do Pilar figurou nas estatísticas com 18% das mortes
ocorridas em Salvador. Situado na Cidade Baixa, em uma estreita faixa
litorânea que ia do Cais Dourado até o Forte da Jequitaia, esse distrito
abrigava o Porto, os grandes estabelecimentos comerciais, as firmas de
importação e exportação, os bancos, os trapiches, mercados, armazéns,
depósitos, etc. (REIS, 1919-1920, p. 194) Ainda assim, aproximadamen-
te 59% dos prédios dessa área eram residenciais, e 92% estavam ocupados
por inquilinos de poucas posses, instalados nas imediações do complexo
comercial e infra-estrutural que caracterizava essa parte da cidade. Nos
antigos sobrados encortiçados agrupavam-se aqueles que buscavam tra-
balho como carregadores na zona portuária. (CASTELLUCCI, 2001,
p. 40-41) Ali também proliferava a mendicância, e perambulavam os doi-
dos. (LEITE, 1996, p. 135)

A 3ª zona, que abrangia os distritos de S. Pedro e Vitória, foi a
menos atingida pela gripe. Talvez porque ali, especialmente na Vitória,
vivessem as camadas mais abastadas da população – pessoas bem nutri-
das, que habitavam em elegantes, iluminados e arejados solares, situados
em avenida larga, pavimentada, iluminada e arborizada. Em São Pedro –
freguesia próxima ao Centro e valorizada pelas obras de modernização
empreendidas por Seabra –, residia parte da elite intelectual e social da
cidade. Contudo, nesses bairros persistiam “guetos” de pobreza, locali-
zados nas áreas não reformadas, cujos habitantes prestavam algum tipo
de serviço doméstico às vizinhas elites. Na Vitória, as habitações proletá-
rias concentravam-se em especial nas áreas do Garcia, Fazenda Garcia,
Federação e imediações do Porto da Barra, originariamente zona de
moradia de pescadores. (PINHEIRO, 2002, p. 194)

Para um articulista do jornal O Imparcial (23.10.1918, p.1), entre as
camadas mais pobres da população, na falta de recursos pecuniários,
restava apenas às pessoas a alternativa de assistir “à corrente dos estragos
nos seus lares, que se despovoam[vam], varridos pela fatalidade, sem as-
sistência médica e sem um socorro de um medicamento sequer”. O jor-
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nalista ressaltava que a situação “precária do povo” reclamava do gover-
no do estado a organização de um amplo serviço de assistência médica e
de distribuição de medicamentos à pobreza.

Em um período de crise na habitação e grande especulação imobi-
liária, as pessoas de poucos recursos se submetiam a morar, precaria-
mente, em velhos sobrados encortiçados, sobrelojas, “avenidas” e casas
de cômodo, imóveis de baixo aluguel que proliferavam nos bairros ope-
rários e nos distritos do antigo centro de Salvador. Esse tipo de moradia,
que favorecia o convívio próximo de vários indivíduos em espaços exí-
guos e mal arejados, contribuiu para a rápida propagação da gripe, que
facilmente se espalhou pelos quarteirões dos bairros pobres da cidade.

Embora se soubesse que a gripe não escolhia suas vítimas, havia
maior probabilidade de óbito entre aqueles cujo organismo se encontra-
va enfraquecido – fosse por doenças preexistentes ou crônicas, fosse em
razão das precárias condições materiais de existência. Quando a “espa-
nhola” aportou em Salvador, uma camada expressiva da população vivia
em total indigência ou subalimentada, extenuada pela jornada de traba-
lho excessiva e exposta às bruscas mudanças climáticas, pela sua condi-
ção de trabalho e moradia.

No capítulo seguinte, veremos que essa camada da população veio
a se tornar o alvo do serviço de assistência implantado pela DGSPB, após
uma série de discussões e denúncias promovidas pela imprensa.

Notas

1 Cf. Porras Gallo (1997), Brauner (2001), Goulart (2003), Silveira (2004) entre
outros.

2 Barreto e Aras (2003, p.152-153) discorrem sobre a colônia alemã na Bahia duran-
te o século XIX. Segundo as autoras, os alemães começaram a se fixar na Bahia a
partir da abertura do Consulado de Hamburgo em 1820. Com a intensificação das
relações comerciais entre esta província e as cidades hanseáticas de Lübeck, Bremen
e Hamburgo, o fluxo de germânicos aumentou, e o envolvimento destes em ativi-
dades relativas ao agrocomércio de exportação justificou a sua fixação na província,
bem como a criação de determinada estrutura para atender às necessidades da
comunidade que se formava – assistência médica, escolas, clubes e até um cemitério.

3 Optamos por este intervalo de tempo, considerando apenas como fonte para esta
análise os dados informados por Moniz de Aragão, governador entre 1916 e 1920,
período no qual a epidemia de gripe espanhola irrompeu na Bahia. Nota-se que
durante o tempo em que o grupo seabrista esteve à frente do Governo do Estado,
dá-se maior importância às estatísticas nosológicas. Vide os pronunciamentos dos
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governadores na Biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia ou no site:
www.crl.uchicago.edu/info/brazil. Último acesso em: 27 fev. 2007.

4 As doenças de notificação compulsória eram as seguintes: cólera e doenças
coleriformes; peste; febre amarela; varíola; tuberculose; escarlatina e sarampo, quando
ocorriam em colégios, asilos ou habitações coletivas; difteria; febre tifóide; disenteria;
lepra. (BAHIA. Lei nº 1. 231, de 31 de agosto de 1917, Art. 62) De acordo com esse
artigo, era facultativa a notificação de qualquer outra doença transmissível.

5 Delumeau (1989)
6 O tema da morte adquiriu relevância para os historiadores das mentalidades, na

medida em que revela a sociedade e as criações do imaginário coletivo para lidar
com esse desfecho fatal. Cf. Vovelle (1987), Delumeau (1989); Phillipe Áries (1989).
João José Reis (1991), estudou as representações da morte, o significado e as trans-
formações ocorridas nos rituais funerários na Bahia no decorrer do século XIX.

7 Em 1835, explodiu uma revolta na Bahia – a Cemiterada – motivada pelas altera-
ções dos rituais funerários, impostas pelas autoridades sanitárias. Cf. Reis (1991)

8 A metáfora do hospital era sempre utilizada para caracterizar lugares ou situações
em que o quadro sanitário fosse precário – “o Brasil é um grande hospital”; “a
cidade inteira está transformada num hospital”; “todos os navios estão convertidos
em hospitais”; etc. Cf. Sodré (1918) e Pereira (1922)

9 Delumeau (1989), ao estudar as sociedades atingidas por epidemias nos períodos
medieval e moderno, percebeu que as epidemias geram uma estética própria e uma
sensibilidade especial – “o medo das pestes” –, resultante da “ruptura inumana” da
sociabilidade, e da subversão dos ritos que envolvem a morte. Teixeira (1993) e
Brito (1997) exploram a temática em relação à epidemia de gripe espanhola nas
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

10 Além das grandes firmas dedicadas ao comércio exportador e das usinas de açúcar, as
companhias do ramo têxtil destacavam-se no cenário econômico baiano, por sua
produção, estrutura física e número de operários empregados. (REIS, 1919-1920,
p. 278-282) A Companhia União Fabril da Bahia possuía a Fábrica Nossa Senhora da
Conceição (fiação e tecelagem), que empregava 850 operários, a Fábrica Nossa Se-
nhora da Penha (tecidos tintos, crus e fiação), que empregava 100 operários, e a
Fábrica São Salvador (panos crus, peças e sacos), que empregava 120 operários; a
Companhia Progresso Industrial da Bahia possuía a Fábrica São Braz (tecidos), que
empregava 1 300 operários, a Fábrica Paraguaçu, que empregava 520 operários, e a
Fábrica Bomfim, que empregava 535 operários; a Companhia Empório Industrial
do Norte (tecidos) possuía a Fábrica Boa Viagem, que empregava 1 400; a Compa-
nhia Fabril dos Fiaes (tecidos de juta), possuía a Fábrica dos Fiaes, que empregava 150
operários. (ANNUARIO..., 1926) Nem todas as fábricas das companhias têxteis fo-
ram visitadas. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2) Permaneceram fora da relação, tam-
bém, as usinas de açúcar, como a Usina São Carlos, e as fábricas de bebidas, como a
Companhia Cervejaria Brahma e a Fratelli & Vita. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)
Havia sete indústrias e fábricas de bebidas situadas em Salvador. (REIS, 1919-1920,
p. 278-280>. As usinas de açúcar existentes na Bahia entre 1910 e 1920 eram a
Aliança, a Terra Nova, a São Bento, a São Carlos, a Aratu, a Passagem, a Paranaguá, a
Colônia, a São Lourenço, a Itapetingui, a São João e a São Paulo. (TAVARES, 2001, p.
365) Das cinco fábricas de cigarros, apenas a Cruz & Ruas foi visitada. (O Democrata,
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06.11.1918, p. 2) As de calçados foram privilegiadas: de três, duas foram inspecionadas
– a Cia. de Calçados Trocadero e a Fábrica Stella. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)

11 No decorrer da epidemia de gripe espanhola, o Serviço de Estatística Demógrafo-
Sanitária publicava regularmente seus relatórios no órgão de imprensa governista
O Democrata.

12 O Colégio das Órfãs do Sagrado Coração de Jesus e Colégio da Providência eram
instituições assistenciais, fundadas ainda no século XIX, com o objetivo de amparar
e educar meninas órfãs e sem recursos financeiros. Cf. Chaves (2003)

13 A reportagem não informa o número de médicos adjuntos, internos e enfermeiros
que serviam no hospital durante o período. Estas informações foram retiradas de
Reis (1919-1920, p.152)

14 Segundo Castellucci (2001, p.19-20), nesta categoria estavam incluídos “desde os
carregadores que buscavam trabalho cotidianamente na zona portuária da Cidade
Baixa [...] até operários e aprendizes de fábricas e oficinas”.

15 Contudo, sabemos que nesse período a indústria baiana recrutou número signifi-
cativo de mulheres e de menores de idade como força de trabalho, o que definiu
um padrão salarial consideravelmente baixo. (CASTELLUCCI, 2001, p. 28)

16 Aloysio de Carvalho, sob o pseudônimo de Lulu Parola, foi responsável pela coluna
humorística criada no Jornal de Noticias, chamada “Cantando e rindo”. Mais de 6
mil colunas foram publicadas sob este pseudônimo. Carvalho inspirava-se em fatos
do cotidiano para compor seus versos, sempre temperados com uma pitada de
humor e ironia. Depois de anos publicada pelo JN, a coluna foi transferida para o
jornal A Tarde, a convite do jornalista Ernesto Simões Filho. Cf. Carvalho (2005, p.
85)

17 O Almanak Indicador Comercial e Administrativo do Estado da Bahia para 1919-1920
informa-nos que, no período estudado, havia em Salvador seis cemitérios. Além
dos citados acima – Campo Santo, Quintas e Brotas – havia o de Plataforma, o
Inglês e o Alemão. (REIS, 1919-1920, p. 197) A escolha do repórter deve ter sido
baseada em critérios de localização e representatividade. O cemitério de Plataforma
situava-se em um subúrbio da Capital, e ali eram enterrados apenas os habitantes
do lugar. Os cemitérios Inglês e Alemão, como a própria denominação denuncia,
atendiam apenas às respectivas comunidades destas nacionalidades, fixadas em
Salvador.

18 Este assunto foi mais amplamente discutido no Capítulo 1.
19 Os diagnósticos de gripe ou influenza também eram registrados nos atestados de

óbito do Serviço de Verificação de Óbitos (O Democrata, 10.11.1918, p. 2). Vale
ressaltar que no Livro de registro de enterramentos do cemitério da Santa Casa de
Misericórdia, o Campo Santo, verificou-se a mesma variação nas formas de registro
da causa mortis. (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA, 07.12.1915 a
26.08.1923, p. 88-128)

20 Morgue é o mesmo que necrotério. Cf. Ferreira (1986, p. 1160)
21 Cf. Para maiores informações sobre a população dos bairros Vitória, Nazaré e São

Pedro consulte Pinheiro (2002, p. 257); sobre o trabalho feminino no início do
século XX veja Ferreira Filho (1994)

22 Dos que vieram do hospital, apenas não se registrou a profissão de três pessoas – um
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português, branco, casado, 40 anos; um baiano, branco, solteiro, 35 anos de idade,
e uma mulher, cearense, mestiça, 40 anos. (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA
BAHIA, 07.12.1915 a 26.08.1923, p. 88-128)

23 A classe dos professores municipais, constituída predominantemente por mulhe-
res, era remunerada com baixos salários e enfrentava o constante atraso de paga-
mento. (Diario da Bahia, 15.02.1918, p. 1)

24 Não que essas mulheres fossem infensas a tal estilo de vida; entretanto, estudos
demonstram que, para esse período, o comportamento masculino ainda era um
tanto diferente do feminino. Cf. Ferreira Filho (1994), Leite (1996)

25 Para saber mais sobre as doenças que acometiam os homens neste período, veja os
anexos – Registro Nosográfico, Moléstias: 1917- 1918 e Movimento geral de doen-
tes: 1917-1918 – que integram o Relatório do Serviço do Hospital Santa Isabel
durante o anno de 1918 (SANTA CASA DA MISERICORDIA, 1918, p. 129-131),
assim como os Diagnósticos, 1913-1935 sob a guarda do Serviço de Arquivo Médico
e Estatística do Hospital Português (1913-1935, p. 8-12). Em relação ao comporta-
mento dos homens das classes populares, consultar Leite. (1996, p. 110-141)

26 Cf. O Democrata (10.11.1918, p. 2; 17.11.1918, p. 2; 01.12.1918, p. 1). Veja também
Castellucci (2001, p. 46-48)

27 A ocupação da Pituba ocorreu de forma organizada, mediante um grande
loteamento projetado por Theodoro Sampaio em 1919. (CARDOSO, 1991, p. 125)

28 Referimos-nos aqui a um conjunto de casas geminadas, com apenas uma porta ou
de porta e janela, separadas por paredes que serviam de divisórias entre elas.

29 Em 1918, a Fábrica São Salvador, pertencente à Companhia União Fabril da Bahia,
empregava 120 operários. A vila São Salvador foi construída em 1893 na região
limítrofe entre os bairros de Nazaré e Brotas. (ANNUARIO..., 1924, p. 277)

30 No documento que registra o movimento do Hospital Português (Serviço de Ar-
quivo Médico e Estatística. Diagnósticos, 1913-1935, p. 08-12) verificamos que a
grande maioria dos empregados do comércio morava nesta zona sanitária.

31 A vila operária da Fábrica da Boa Viagem – pertencente à Companhia Empório
Industrial do Norte –, inaugurada na última década do século XIX, possuía 258
unidades habitacionais, distribuídas em oito blocosparalelos, perpendiculares e
ligados à avenida principal por vielas que davam acesso às casas, vedadas por portões.
Além das casas, a vila contava com uma escola, uma biblioteca, um gabinete médico,
uma farmácia, uma creche, uma loja e um açougue, todos funcionando em regime
de cooperativa. A vila dispunha de energia elétrica, água encanada e rede de esgoto.
(CARDOSO, 1991, p. 155-161, 164)




