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Enfrentando a “Espanhola”:
a profilaxia e as práticas de cura da gripe

Durante sua passagem pela Capital da Bahia, a epidemia de gripe
espanhola, ainda que não tenha assumido as proporções de calamidade
pública observadas em outras capitais do país, tais como São Paulo e Rio
de Janeiro1, interferiu no cotidiano da cidade.

Qualquer fato excepcional podia abalar o frágil e transitório equi-
líbrio de cidades como Salvador, palco de tensões e conflitos próprios do
convívio social. O perigo representado por uma doença que em pouco
mais de três meses atingiu mais de 40% da população da capital, não
respeitando sexo, idade, cor ou condição social, constituía-se em fator de
desequilíbrio nessa sociedade, podendo provocar reações inesperadas,
derivadas do pânico.

Assim, quando a espanhola aportou na cidade, o movimento inicial
das autoridades públicas e sanitárias foi negar a existência de uma epide-
mia de gripe em Salvador. As facções políticas promoveram acalorado de-
bate na imprensa em busca de culpados – a oposição buscou responsabili-
zar o governo pela invasão e disseminação da doença e o grupo governista
acusou os oposicionistas de supervalorizarem o evento em causa própria.
Os médicos procuraram estabelecer um diagnóstico, em meio às
dissonâncias existentes no meio científico e acadêmico mundial.
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Enquanto a sociedade tentava assimilar o fato, o patógeno, extre-
mamente contagioso, foi infectando famílias, invadindo ruas, quartei-
rões, bairros e, enfim, a cidade se viu doente, obrigada a lidar com o
assalto repentino da “espanhola” e com a intensificação das experiências
de morte. O intervalo de tempo transcorrido entre os primeiros regis-
tros da doença e a resposta à epidemia parecia uma eternidade para os
que se encontravam sob a ameaça de um mal epidêmico.

Entretanto, os valores culturais, o conhecimento e as tecnologias
disponíveis, bem como as questões econômicas e políticas e os interesses
de classe, são apenas alguns dos fatores que conferem complexidade ao
fenômeno epidêmico, interferindo no processo de reconhecimento e de
racionalização das medidas de saúde pública. (ROSENBERG, 1992, p.
305-318) Assim, as escolhas políticas constituem os veredictos possíveis, e
a resposta a uma epidemia só é dada quando a crise se torna evidente, e
passa a afetar a vida da sociedade em que incide. (ROSENBERG, 1992,
p. 285)

Pela iminência dos fatos, a sociedade baiana viu-se compelida a
assumir posição diante da doença que se alastrava com inusitada virulên-
cia. Veremos, no decorrer deste capítulo, que os mecanismos adotados
pela sociedade durante a passagem da gripe espanhola por Salvador cons-
tituíram-se em atos concretos de autodefesa e de solidariedade. Informa-
dos por concepções tanto científicas quanto religiosas, ritos coletivos e
individuais abrangeram desde medidas sanitárias, como o isolamento dos
casos suspeitos, o expurgo da casa e dos objetos do enfermo, etc., até
rituais religiosos como reuniões de oração, benzeduras, procissões, den-
tre outros.2  A análise desses ritos permite a percepção dos valores sociais
da época e, da mesma forma, os conflitos que os separam evidenciam as
crenças e estruturas de autoridade.

A seguir, discutiremos as tentativas de controle da epidemia por
parte dos poderes públicos, bem como as respostas das pessoas comuns.
Na abordagem do assunto, procuraremos fugir à tentação de estabelecer
uma hierarquia de saberes. Nosso intuito é demonstrar que cada respos-
ta tem a sua própria racionalidade, e a maneira pela qual as pessoas
reagem à doença está relacionada à conjuntura social, política, econômi-
ca e cultural em que estão inseridas, bem como à memória coletiva da
história da doença em particular.

Interessa-nos conhecer o significado que certos grupos sociais de-
ram à experiência da epidemia e as estratégias e recursos utilizados para
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combatê-la. Nesse sentido, além das medidas profiláticas, analisaremos
também a terapêutica aplicada não só pela medicina acadêmica, como
também pela medicina doméstica e pelas práticas de cura informadas
pela religião.

“E o Povo Cruza os Braços?”A sociedade se
mobiliza para enfrentar a “espanhola”

Já havia transcorrido cerca de um mês desde que a gripe irrompera
em Salvador e, nesse período, além de nomear uma comissão de médicos
para estudar o evento, nenhuma outra medida fora tomada por parte da
DGSPB. A imprensa, naturalmente, criticava a omissão dos poderes pú-
blicos diante da doença, que se propagava em velocidade espantosa. Nas
últimas semanas de outubro, a epidemia de gripe já havia se espalhado
por toda a cidade, atingindo pessoas de todas as camadas da sociedade –
“das mais elevadas às mais humildes”. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)
Segundo um articulista do jornal O Imparcial, “as farmácias não davam
vazão a tantas fórmulas e os facultativos, todos eles tiveram que consagrar
grande parte de sua atividade aos inúmeros chamados de cada momen-
to”. Diante de tal quadro, o medo se espalhou pela cidade – “não houve
[...] quem não tivesse os seus temores, as suas apreensões, ante a assusta-
dora cifra de vítimas e de atacados pela devastadora pandemia”. (O Impar-
cial, 25.10.1918, p. 1)

Alberto Muylaert, diretor da DGSPB, defensor da idéia da benig-
nidade da infecção, procurou desfazer a imagem catastrófica da epide-
mia, que circulava pela imprensa baiana no período. Nesse sentido, o
médico enviou carta ao Diario de Noticias, contestando a notícia veiculada
no jornal, segundo a qual a gripe continuava a se disseminar “pavorosa-
mente” pela cidade. O intuito do diretor da DGSPB era acalmar a popu-
lação sobressaltada, demonstrando que se mantinha informado e no con-
trole da situação. O conteúdo da carta era o seguinte:

Bahia, 21 de Outubro de 1918. – Ilmo Sr. redator do “Diario de
Noticias” – A notícia, publicada hoje em vosso conceituado jornal,
“pela cidade, a epidemia continua se alastrando pavorosamente”
não está de acordo com os dados colhidos pelos inspetores sanitá-
rios por solicitação minha, em colégios, quartéis, e demais casas
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coletivas e informes das principais farmácias, no que se refere ao
receituário, pois verifica-se o decrescimento sensível da gripe.

Espero que fareis [sic] a necessária retificação, para tranqüilidade
da população, com que muito obsequiareis o vosso leitor. – A
Muylaert. (Diario de Noticias, 23.10.1918, p. 1)

Todavia, fosse por manobra política, fosse por compromisso ético
com o público leitor, os jornais continuavam denunciando a dissonância
entre os números oficiais e a realidade vivida pela população baiana.
Segundo um articulista do Diario de Noticias:

Esses funcionários, porém, não deram conta do número de doentes, que
não procuram médicos nem farmacêuticos, e que se curam por meio de
folhas e receitas caseiras, número este que, parece-nos, não havia
decrescido até o dia em que escrevemos a afirmativa contestada.

Demais, grande parte do povo julga d’outro modo a epidemia
reinante e, no caso, descrê da palavra oficial; e, assim, a existência de
grande número de enfermos infensos à visita médica que se lhe tornará
pesada atualmente, pela carestia dos medicamentos. (Diario de No-
ticias, 23.10.1918, p. 1, grifo nosso)

Não podemos deixar de considerar que muitos soteropolitanos não
procuraram logo o médico, não só por falta de recursos, mas porque a
princípio se acreditava ser aquela uma doença benigna, facilmente curável
com repouso e mezinhas caseiras; sem falar naqueles que, embrutecidos
pela miséria absoluta, não sabiam a quem recorrer e nem recebiam ne-
nhum tipo de assistência, morrendo à míngua, sem o conhecimento das
autoridades.

Outros fatores também contribuíam para mascarar essa realidade
aos olhos da autoridade sanitária – aquela não era uma doença de notifi-
cação obrigatória, e nem sempre o serviço da Inspetoria de Saúde era
levado a termo de forma satisfatória. Nos populosos distritos fabris, o
elevado número de moradores concentrados em becos, vilas e avenidas,
além do “penosíssimo deslocamento” até esses locais, dificultavam ou
mesmo impediam a ação sanitária dos inspetores. (SR/SIJ/DGSPB. Rela-
tório pelo Dr. Américo D. Ferreira..., 1921)

Assim, enquanto as autoridades se convenciam de que a epidemia
declinava, a gripe se espalhava pela cidade, e muitas eram as pessoas que
morriam sem que o serviço público tomasse conhecimento ou mesmo
lhes prestasse algum tipo de assistência. Temendo que o pânico e a desor-
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dem se espalhassem pela cidade, o médico Plácido Barbosa publicou
nota no jornal O Imparcial, na qual procurava tranqüilizar a população.

Figura 30: O medo se espalha

Fonte: O Imparcial, 24.10.1918, p. 1.

No artigo cujo trecho reproduzimos acima, Barbosa tentava evitar
os efeitos negativos do que denominava “influenzafobia”, argumentando
que as pessoas não precisavam temer desmesuradamente a doença
pandêmica que visitava Salvador nesse período, porquanto a sua gravida-
de não consistia na mortalidade, até aquele momento pequena, mas no
fato de a gripe prostrar, subitamente, grande parte da população, desor-
ganizando os serviços e causando sofrimento a todos. Para conferir auto-
ridade às suas palavras, o médico recorria ao “maior tratadista da
influenza, o professor Leishtenstern”, o qual durante a epidemia de 1889-
1890 observara baixa taxa de mortalidade nas cidades suíças afetadas pela
gripe. Segundo Barbosa, Leishtenstern ensinava que “a influenza sim-
ples, não complicada, raríssimamente punha em perigo a vida de um
doente”. (O Imparcial, 24.10.1918, p. 1)
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Contudo, não cessavam as críticas às autoridades sanitárias e a pres-
são da imprensa. Incomodado com a inércia das autoridades, um jornalis-
ta do jornal A Tarde listava uma série de medidas que deveriam ser assumi-
das pela DGSPB, além da já mencionada nomeação da comissão de médi-
cos para estudar a doença epidêmica, tal como podemos observar a seguir:

Urge que se tome [sic] outras providências

Não bastam, porém, essas providências.

É mister se ponham em prática outras mais enérgicas e eficazes,
para que nos livremos quanto antes do flagelo da epidemia.

As regras mais comezinhas de profilaxia estão indicando a cria-
ção de uma enfermaria, contendo nunca menos de cem leitos para
se isolarem os doentes que cheguem de fora a bordo de navios.

Deve-se, outrossim, criar um posto de observação em que per-
maneçam durante 48 horas os passageiros vindos de portos como
o Recife e Rio de Janeiro, onde a influenza está grassando com
toda a malignidade.

Embora a gripe exista aqui, e o seu germe específico, como era
de esperar, vá ganhando em virulência, devemos envidar esforços
para que não o importemos com a virulência exacerbada.
Lembremo-nos do exemplo de Bordéus, que acaba de ser
reinfectada, tomando a epidemia proporções apavorantes.

Ao governo é fácil aproveitar o antigo isolamento de imigrantes
em Monte Serrat, adaptando-o às necessidades da enfermaria, a
que nos referimos, em que se seqüestrem dos lares, evitando-lhes
o contágio, os viajantes gripados.

Deve, ainda, o governo criar uma outra enfermaria destinada
exclusivamente a recolher os indigentes que penam ao abandono.

Desinfecções diárias

Desinfetar, diariamente, os teatros, igrejas, cinemas, cafés, açou-
gues etc, bem como os trens e os navios da Companhia da Navega-
ção Bahiana.

Varredura das ruas

Convém proibir a varredura das ruas durante o dia, para que
não sejam inspiradas as poeiras com os seus milhões e milhões de
micróbios patogênicos. Tal serviço cumpre ser feito pela madruga-
da, isto é, quando de todo se acalmou a vida ativa da população.
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Profilaxia individual

Deve finalmente a diretoria da S.P.B. organizar instruções sobre
medidas de profilaxia individual e sob a forma de folhetos, distri-
buía-las com o povo, afim de que cada indivíduo por si mesmo
aprenda a evitar a propagação e contágio da moléstia. (A Tarde,
26.10.1918, p. 1)

Conforme se pode observar, entre as elites que liam e escreviam os
artigos de jornais havia consciência das medidas que deveriam ser implan-
tadas, no sentido de conter a disseminação da doença e proteger os sãos.
Medidas defensivas e de controle – levantamento regular do número de
infectados e de vítimas da doença; limitação do livre acesso a alguns luga-
res e do contato entre as pessoas; vigilância dos que chegavam à cidade,
isolamento dos doentes, criação de enfermarias provisórias para os gripados
– eram básicas e, conforme expusemos no terceiro capítulo, remontavam
às grandes epidemias do passado, tais como a de peste e a de cólera.

Sentindo-se ameaçadas ao perceber que a epidemia atingia
indiscriminadamente a toda a população, as elites procuravam, por meio
da imprensa, incitar uma reação da sociedade e pressionar as autorida-
des para que estas tomassem as medidas cabíveis, conforme podemos ob-
servar no texto abaixo:

 E o povo cruza os braços?

Há mais de um mês, que a “gripe” espanhola está grassando
nesta cidade, fazendo vítimas em grande número, pelos diversos
casos fatais, que se sucederam, sendo as pessoas acometidas do
mal em número tão extraordinário, que determinaram o estorvo
no serviço das companhias e empresas particulares, e até no das
forças públicas estadual e federal.

[...]

Mantendo-se impassíveis, porém, os governos do Estado e do
Município, a imprensa cansou de chamá-los ao cumprimento desse
seu dever, citando até as providências tomadas pelo governo Fede-
ral em relação a Capital do País, onde a epidemia, também, se tinha
manifestado com violência.

[...]

Mas a culpa é deste povo cordeiro, para não lhe dar o verdadeiro
qualificativo, que se submete ao mais humilhante servilismo, sem a
mínima reação! (Diario de Noticias, 04.11.1918, p. 1)
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É importante notar que os soteropolitanos não permaneceram pa-
ralisados à espera do socorro do poder público. Como o governo custava
a se organizar para oferecer auxílio aos mais necessitados, a sociedade
cuidou de preencher tal lacuna. A Drogaria América ofereceu à Associa-
ção das Senhoras de Caridade uma doação de rícino e quinino, junta-
mente com a quantia de 50$000, para que esse grupo pudesse prestar
alguma assistência aos pobres acometidos pela gripe. (A Tarde, 23.10.1918,
p. 1) Se pensarmos no grande número de pobres e miseráveis que com-
punham a população de Salvador, e no fato de a inflação observada nesse
período encarecer os preços dos alimentos e dos remédios, veremos que
pouca coisa podia ser feita com essa quantia.3 De outro ângulo, entretan-
to, esta se torna significativa quando pensamos que se tratava da iniciativa
de uma única empresa privada. Ademais, vale ressaltar que a doação de
rícino e quinino havia sido feita por um estabelecimento comercial, cujo
interesse maior seria a venda, e não a doação desses remédios.

O Serviço Médico da Compagnie Chemins de Fer Fédéraux de L’Est
Brésilien também deu sua parcela de contribuição; além de promover a
desinfecção dos carros que compunham a rede ferroviária, prestou tam-
bém os necessários cuidados aos homens que trabalhavam na reconstru-
ção do ramal Centro-Oeste. Muitos desses trabalhadores, alguns já ataca-
dos de malária, foram acometidos pela gripe. (O Democrata, 27.10.1918,
p. 1-2) Ciente do fato, a superintendência da Chemins de Fer fez seguir
para a localidade uma ambulância com medicamentos para debelar o
mal. (Diario de Noticias, 24.10.1918, p. 1)

Em meados de outubro, a Congregação da Faculdade de Medicina
da Bahia reuniu-se em sessão extraordinária para deliberar acerca de
determinada proposta apresentada pelo professor de Higiene, Josino
Cotias. Esse médico propunha que os integrantes daquela Instituição
disponibilizassem os seus serviços ao governo do estado, tendo em vista o
momento “[...] de crise pavorosa, determinada pela presença [...] da
influenza”, que vinha se alastrando rapidamente, fazendo “várias víti-
mas”. (FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA, Acta..., 1918) Tal
proposta apresentada por Cotias a seus pares inspirava-se em medidas
semelhantes assumidas pela Congregação nos períodos em que a Bahia
esteve devastada pelas sucessivas epidemias de cólera, febre amarela e
varíola, bem como no decorrer da Guerra de Canudos. Submetida à
votação, a proposta foi aprovada e imediatamente divulgada pelos jor-
nais. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1)
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Outros médicos também ofereceram seus serviços, sensibilizados
com o estado de pobreza de grande parte da população baiana. O Dr.
Demócrito Calazans foi um dos que se prontificaram a atender os indi-
gentes que o procurassem em sua residência. Para tanto, o médico solici-
tava ao diretor de Saúde Pública que designasse uma farmácia em seu
distrito, na qual fossem aviadas as receitas, pois o estado de miséria da-
queles que buscavam a sua assistência não permitia a compra dos remédi-
os necessários, cujos custos, à época, estavam bastante elevados. (Diario da
Bahia, 01.11.1918, p. 1)

Apesar de todo esse movimento por parte da iniciativa privada, a
sociedade cobrava uma resposta das autoridades públicas. Nota veicula-
da no jornal A Tarde criticava a paralisia do poder público, denunciando
a omissão da direção da DGSPB, que permanecia “de braços cruzados”
enquanto a epidemia se alastrava e contagiava mais da metade da popula-
ção da cidade – havia notícias de lares em que desapareciam famílias
inteiras. (A Tarde, 18.10.1918, p. 1) Para a cidade doente, o intervalo de
tempo transcorrido entre os primeiros registros da doença, o reconheci-
mento, e a reação oficial à epidemia parecia interminável.

O Poder Público Assume a Direção:
a defesa sanitária de Salvador

O sentimento de familiaridade em relação à doença e a crença em
sua benignidade interferiram na resposta das autoridades públicas e sa-
nitárias em relação à epidemia, fazendo com que inicialmente a gravida-
de desta fosse ignorada ou minimizada. Tal circunstância pode ter ocor-
rido não só pelo fato de que a sazonalidade da doença a tornava menos
extraordinária e surpreendente entre os soteropolitanos, mas também
porque o contexto político e socioeconômico não permitia que tal evento
se convertesse de imediato em assunto público e político. Questionava-se,
à época, a capacidade financeira do estado para fazer frente àquela epi-
demia.4

Ademais, outras doenças transmissíveis, mais graves e/ou persis-
tentes que a gripe, encabeçavam a lista de prioridades das autoridades
sanitárias. Conforme o exposto no capítulo anterior, a peste, a varíola e,
principalmente, a febre amarela ocupavam lugar de destaque na agenda
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de políticos e autoridades sanitárias – interesse movido por pressões po-
líticas e econômicas, nacionais e internacionais. Nota-se nesse período
grande preocupação com o reaparecimento da febre amarela – apesar de
sua erradicação ter sido sustentada pelas autoridades baianas – e com
uma possível invasão da cólera, temor relacionado ao conflito bélico
mundial em curso no continente europeu. Várias reportagens sobre o
assunto foram veiculadas na imprensa, o que nos permitiu observar mai-
or atenção dispensada a essas doenças, em contraste com a gripe.5

Slack (1992, p. 8-9) chama a atenção para o fato de que histórias do
passado podem moldar as percepções do presente. Assim, o que poderia
tornar uma doença mais ou menos temida que outras era a memória que
evocava. A epidemia de gripe ocorrida na Bahia em 1890, apesar da
extrema morbidade, não provocara muitas mortes, nem grandes trans-
tornos aos baianos. Todavia, a ameaça de invasão da cólera trazia à lem-
brança a epidemia que se abatera sobre o estado em 1855, cujos efeitos
negativos provocaram transformações importantes nessa sociedade.
(DAVID, 1996) Ao serem indagadas sobre a possibilidade de nova epide-
mia de cólera, as autoridades médicas demonstravam apreensão em grau
superior à que deixavam transparecer em relação à epidemia de gripe.

De outro lado, vimos que os sinais diversos e incomuns, bem como
a violência com que a gripe se manifestou em 1918, resultaram em múl-
tiplas percepções da doença, motivando debates e pesquisas que envolve-
ram médicos do mundo todo, no objetivo de determinar a natureza, as
causas e os mecanismos de infecção. Enquanto os clínicos estabeleceram
o diagnóstico e a profilaxia da doença com base menos em suas causas
que em seus efeitos, para os bacteriologistas, o problema não estava de
modo algum resolvido. Segundo o médico carioca Arthur Moses, o des-
conhecimento da etiologia “dificultava bastante a defesa sanitária do país,
porque a base de toda a profilaxia racional é o conhecimento do germe,
das propriedades biológicas da imunidade conferida por este, e das con-
dições em que se mantém no organismo e no meio externo”. (MOSES,
1918, p. 681-682)6

As incertezas e dissonâncias a respeito da natureza da doença re-
forçaram, entre as autoridades médicas e sanitárias da Bahia, a disposi-
ção em realizar uma investigação antes de se estabelecer um diagnóstico.
Tal medida pareceu prudente, ainda que concorresse para postergar a
tomada de decisões.
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Após estudo clínico e epidemiológico realizado em diversas coleti-
vidades, a comissão encarregada de estudar o caso optou pelo diagnósti-
co de gripe, considerando o bacilo de Pfeiffer como agente específico da
doença. De posse do diagnóstico, os médicos baianos precisariam de com-
petência e agilidade para tentar conter a gripe – doença altamente conta-
giosa, com grande capacidade de disseminação e velocidade de transmis-
são. Contudo, acreditavam que o resultado da ação desse patógeno na
Bahia não seria tão nefasto quanto nos lugares de clima frio, visto que o
bacilo perdia força nos trópicos.

Informada dos resultados do estudo clínico e epidemiológico, e
pressionada pelo número crescente de enfermos, a DGSPB começou por
fim a tomar as providências reclamadas pela sociedade. Para tanto,
conclamou a participação de todos – médicos e população – no esforço
para conter a epidemia, na seguinte nota veiculada nos jornais:

Informa a Diretoria Geral de Saúde Pública:

O sr. dr. Alberto Muylaert, diretor Geral interino da Saúde Públi-
ca, dirige todos os seus esforços no sentido de ser evitada a recru-
descência ou uma nova invasão de “gripe” nesta capital, para o que
conta com a dedicação dos seus auxiliares, como espera a coopera-
ção eficaz da Inspetoria da Saúde do Porto e da Diretoria da Higi-
ene e Assistência Pública Municipal, também confiando que os ha-
bitantes desta cidade cuidem da sua profilaxia individual, todos
cooperando nessa patriótica ação, a que o Governo do Estado de-
dica todo interesse. (Diario de Noticias, 26.10.1918, p. 1)

Assim, para combater a “espanhola”, deveriam ser mobilizadas as
três esferas do poder – a federal, a estadual e a municipal –, e as pessoas
comuns também deveriam cooperar, cuidando da sua higiene pessoal.
Partiu do diretor da DGSPB a iniciativa de convocar os representantes
das demais instâncias – a Diretoria de Higiene e Assistência Pública
Municipal e a Inspetoria da Saúde do Porto –, pois a lei previa que o
combate às epidemias era da responsabilidade do estado.7

Após reunião para estabelecer a parceria e determinar as atribui-
ções das partes envolvidas no processo, ficou decidido que todos os luga-
res onde pudesse suceder a aglomeração de pessoas deveriam ser sanea-
dos. Os médicos estavam informados de que os indivíduos infectados
tornavam-se agentes disseminadores da doença, ao espalhar o patógeno
no ambiente quando espirravam, tossiam ou tocavam com mãos contami-
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nadas as pessoas e os objetos. (Diario da Bahia, 29.10.1918, p. 1) Consci-
entes do processo de contágio e difusão da gripe, os médicos recomenda-
vam a adoção de algumas práticas de higiene individual e coletiva, diri-
gindo o foco para os lugares que promoviam maior convívio ou proximi-
dade entre as pessoas.

Para Gonçalo Moniz (1921, p. 371), “[...] a mais ante-higiênica de
todas as condições de uma habitação é a aglomeração, de onde resulta a
promiscuidade, o contato íntimo dos indivíduos”. Esse discurso era repre-
sentativo do pensamento médico na Bahia da Primeira República. Naquele
período já se havia adquirido a noção de que a maior parte das doenças  se
propagava por contágio direto. Segundo Gonçalo Moniz (1921, p. 371):

Os [...] germens morbíficos [...] dificilmente e só por pouco tempo
podem viver no meio exterior. Dest’arte, os focos principais dos
agentes produtores das moléstias infectuosas e os habitats e meios
naturais de cultura desses microorganismos, são os próprios ho-
mens, os doentes, os convalescentes ou portadores sãos de tais seres
animados. E assim, havendo em qualquer domicílio uma pessoa
acometida de qualquer dessas doenças, aguda ou crônica, ou vetora,
será o morbo tanto mais facilmente transmitido e a número tanto
maior de pessoas, quanto maior for a promiscuidade das mesmas.

Com base nessa concepção, tornaram-se alvo da ação sanitária as
habitações coletivas – cortiços, casas de cômodo, asilos, internatos, pen-
sões, hotéis, etc. –; os mercados; os templos religiosos; os quartéis; os hos-
pitais; as escolas; as fábricas; os cinemas, teatros, cafés e casas de diversões,
assim como os transportes coletivos. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1)

Os médicos atribuíam a velocidade com que a epidemia se propa-
gava em Salvador à superlotação das habitações, bastante intensificada
naquele decênio. (KOCH; PEREIRA; NOVIS, 1918, p. 152)8 Assim, a
DGSPB implementaria nesses locais uma sistemática de desinfecção pre-
ventiva, acreditando que com tal medida poderia contribuir para abrevi-
ar o tempo de vida do patógeno e limitar a sua disseminação.

No intuito de incrementar essa medida, a direção da saúde pública
estadual divulgou nota em que comunicava aos clínicos da rede privada
sua disposição de atender a qualquer pedido de desinfecção que estes lhe
apresentassem. Para tanto, os casos simultâneos de gripe ocorridos num
mesmo domicílio, bem como aqueles que oferecessem gravidade “sob o
ponto de vista sanitário geral”, deveriam ser notificados a essa repartição
da saúde pública estadual. (O Democrata, 27.10.1918, p. 1)
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A direção da DGSPB solicitou também aos médicos responsáveis
pelo Serviço de Verificação de Óbitos – seção pertencente ao Serviço
Médico Legal – que fizessem a notificação dos óbitos por gripe ao
Desinfetório Central, na maior brevidade de tempo possível, a fim de que
os domicílios das vítimas pudessem ser expurgados. (Diario de Noticias,
26.10.1918, p. 1)

Em paralelo a tais providências, os inspetores de saúde foram insta-
dos a continuar fazendo a sua parte. A DGSPB recomendou-lhes que in-
tensificassem as visitas aos estabelecimentos comerciais e industriais,
corporações e serviços diversos, registrando com especial atenção e minúcia
os dados estatísticos referentes à gripe. Conforme o exposto no capítulo
anterior, no período de 20 a 26 de outubro de 1918 os inspetores de saúde
visitaram 119 estabelecimentos, examinando um total de 12 311 pessoas,
segundo os registros do Serviço de Estatística Demografo-Sanitária, publi-
cados pelo O Democrata, órgão de imprensa governista. No espectro de
estabelecimentos inspecionados, 39 correspondiam a corporações militares
e civis, incluindo regimentos, batalhões, brigadas, milícias, casas comerci-
ais, fábricas, oficinas e serviços diversos; 11 eram constituídos por espaços
relativamente confinados como a penitenciária, hospitais, asilos e conven-
tos; e 69 eram estabelecimentos de ensino. (O Democrata, 06.11.1918, p. 2)9

Figura 31 - Distribuição de remédio à pobreza

Fonte: O Imparcial, 25.10.1918, p. 1.
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Às pessoas reconhecidamente indigentes, o Estado ofereceu assis-
tência médica e remédios. Os pobres e miseráveis tornaram-se o público-
alvo das ações planejadas pela DGSPB, em virtude da percepção de que
seriam mais facilmente atingidos pela gripe, tendo em vista as precárias
condições materiais de vida a que estavam submetidos.10 A medicina baiana
considerava que a exaustão provocada pelo excesso de trabalho; a dieta
pobre; os hábitos de higiene inadequados; o alcoolismo; a insalubridade
das habitações; a exposição às intempéries, no caso dos desabrigados; e a
ação de outras doenças – todos representavam fatores que contribuíam
para enfraquecer o organismo, predispondo aqueles indivíduos a con-
trair a doença. Essa situação representava grande risco para a saúde da
coletividade, pois um indivíduo doente poderia constituir-se em foco de
infecção para os sãos.

Para viabilizar e otimizar o programa de assistência pública, a cida-
de foi dividida em seis zonas, e um médico foi designado para cada uma.
Contudo, apesar de tal serviço de assistência abranger toda a área urbana
de Salvador, um articulista do jornal A Tarde reclamava que uma única
farmácia na zona populosa da Penha e dos Mares não era suficiente para
atender a imensa quantidade de operários que se aglomeravam do Tan-
que da Conceição à Fábrica da Boa Viagem. O jornalista argumentava
que, para atender satisfatoriamente à população desses distritos fabris,
seria necessária a contratação de mais uma farmácia, mesmo porque a da
Penha ficava muito distante das vilas onde residia o operariado. (A Tarde,
31.10.1918, p. 2) Entretanto, essa reivindicação não foi atendida, e o
posto de assistência da 6ª Zona Sanitária funcionou apenas na farmácia
contratada pela DGSPB.

As pessoas atingidas pela gripe não deveriam procurar pessoal-
mente os médicos, mas solicitarem-lhes as visitas ao domicílio, apresen-
tando a requisição nas farmácias cadastradas para tal, no período das 8 às
17 horas. As receitas prescritas deveriam ser claras e precisas, escritas em
papel timbrado do serviço de assistência pública, e aviadas nas farmácias
contratadas pelo governo. (O Democrata, 25.10.1918, p. 1) No intuito de
divulgar tal medida, a DGSPB publicou informe nos jornais, no qual
explicitava os locais e a forma de funcionamento dos serviços, estabele-
cendo também quem poderia fazer uso destes. Vejamos, a seguir, como
estavam distribuídos os pontos de atendimento:
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AVISO

A Diretoria Geral de Saúde Pública avisa que as pessoas reconhe-
cidamente indigentes atacadas de gripe, podem solicitar os cuida-
dos médicos para seu tratamento, que será feito por conta do Go-
verno do Estado, devendo dirigir-se aos médicos abaixo relaciona-
dos de 8 às 17 horas nos locais indicados.

As pessoas doentes de gripe devem pedir a visita do médico ao
seu domicilio.

1ª ZONA

Sé, Santana e Rua do Paço – Dr. Eutychio da P. Z. Bahia – Chama-
dos para a Farmácia Americana, sita à Praça dos Veteranos. Aviará
as receitas na Farmácia Jutuca, sita à rua do Colégio.

2ª ZONA

Nazaré e Brotas – Dr. Francisco Soares Senna – Chamados para
a Farmácia Silvany, sita à rua Dr. J. J. Seabra, que aviará as receitas.

3ª ZONA

S. Pedro e Vitória – Dr. Alfredo Britto – Chamados para a Farmá-
cia Caldas, sita à Avenida 7 de Setembro (S. Pedro), que aviará as
receitas.

4ª ZONA

Santo Antônio – Dr. Odilon Machado do Araújo – Chamados
para a Farmácia Galeno, sita à Rua Direita de Santo Antônio, que
aviará as receitas.

5ª ZONA

Conceição da Praia e Pilar – Dr. Armando Rabello Vieira Lima –
Chamados para a Farmácia Meirelles, sita à rua dos Droguistas,
que aviará as receitas.

6ª ZONA

Mares e Penha – Dr. Adroaldo Pires de Carvalho – Chamados
para a Farmácia Penha, sita à rua do Rosário (Itapagipe), que avia-
rá as receitas.

Secretaria da Diretoria Geral de Saúde Publica do Estado da
Bahia, em 24 de Outubro de 1918.

O secretario interino – Mario Menna Barreto. (Diario da Bahia,
25.10.1918, p. 2)
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Os médicos comissionados para prestar assistência aos indigentes
atacados de gripe já pertenciam aos quadros do funcionalismo público –
alguns integravam o serviço de Profilaxia da Febre Amarela.11 Ainda as-
sim, o estado pagaria a esses funcionários gratificação extraordinária no
valor de 200$000, além de fornecer passes de bonde para que se deslo-
cassem até o local de trabalho para o qual haviam sido designados. (Diario
de Noticias, 24.10.1918, p.1; 29.10.1918, p.1)12

Para conscientizar e motivar os inspetores e médicos comissionados,
o diretor geral da DGSPB realizava reuniões periódicas, durante as quais
lhes expunha as vantagens das medidas profiláticas utilizadas e solicita-
va-lhes “a colaboração eficaz na defesa e conservação das condições higi-
ênicas” da “salubérrima Cidade do Salvador”. (O Democrata, 31. 10.1918,
p. 1) Os médicos deveriam intensificar o policiamento sanitário e a apli-
cação das ações preventivas, fornecendo àquela repartição estadual infor-
mações diárias a respeito da epidemia. (O Democrata, 31. 10.1918, p. 1) A
atitude do diretor evidenciava o status alcançado pela profissão médica
na Bahia, a qual trabalhava em cooperação íntima e não subordinada à
política governamental.

Apesar dessa deferência pública, a DGSPB controlava as ações dos
inspetores e médicos por meio dos mapas remetidos por estes. Esses grá-
ficos apresentavam a relação semanal das pessoas assistidas em cada zona
sanitária, e continham o nome, o sexo, a idade, a profissão, o estado civil,
a cor, a nacionalidade, o diagnóstico, o local do socorro e o endereço do
enfermo. (O Democrata, 26.10.1918, p. 1) Tais informações ofereciam às
autoridades sanitárias o panorama da doença, funcionando como um
mecanismo interno destinado a regular o trabalho médico e as medidas
implementadas.

Paralelamente, a direção da DGSPB entrou em entendimento com
os responsáveis pelas linhas de bondes e ascensores, para que procedes-
sem à varredura, lavagem e desinfecção diária das cabines dos elevado-
res, dos pontos de parada e dos carros dos bondes, principalmente dos
carros mortuários, bem como a irrigação do leito das linhas. (Diario de
Noticias, 26.10.1918, p. 1)13 Além dessas medidas, estabeleceu-se acordo
com o Serviço Médico da Compagnie Chemins de Fer Fédéraux de L’Est Brésilien
para que se fizesse a desinfecção diária dos carros, das estações e das
demais dependências daquele serviço. (O Democrata, 27.10.1918, p.1)

Coube ao município proceder às lavagens periódicas de ruas e pra-
ças, além da desinfecção dos mercados públicos. (Diario de Noticias,
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26.10.1918, p. 1) A cota de responsabilidades do município era bastante
reduzida, não só porque esta esfera do poder público não dispunha de
recursos financeiros para fazer frente a uma epidemia, como também
porque a lei previa que o combate às epidemias era de responsabilidade
do estado e da União.

Figura 32 - Carro que fazia a irrigação das ruas em 1918

Fonte: O Imparcial, 22.09.1918, p. 1.

Ao inspetor da saúde do porto foi solicitado que proibisse as visitas
aos navios. Nas embarcações que tocavam o porto de Salvador trazendo
gripados a bordo, foram implantadas algumas ações preventivas. Quan-
do o navio italiano Tomaso de Savoia chegou a Salvador contando entre os
passageiros alguns infectados, o médico da Saúde do Porto, Elysio de
Albuquerque, adotou as seguintes medidas: restringiu a circulação dos
passageiros à classe em que estavam acomodados, evitando assim o conta-
to daqueles da 1ª classe com os da 2ª e 3ª classes, e vice-versa; ordenou a
desinfecção rigorosa do hospital de bordo, dos banheiros e outras de-
pendências; recomendou aos passageiros que fizessem a higiene diária
da garganta e das fossas nasais; afixou na 3ª classe cartazes com instru-
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ções de higiene; e proibiu visitas a bordo, mesmo as de fornecedores. (A
Tarde, 29.10.1918, p. 20)

Durante o expurgo de uma embarcação, a tripulação ficava proibi-
da de desembarcar no cais, devendo para tanto ser utilizado o forte de
São Marcelo, construído num banco de areia em plena Baía de Todos os
Santos. (Diario de Noticias, 08.10.1918, p. 1) Além da desinfecção, aquela
repartição federal deveria medicar os gripados, e providenciar para que
os casos mais graves fossem internados no Hospital de Isolamento ou no
hospital da Santa Casa de Misericórdia. (Diario de Noticias, 16.10.1918, p.
1; O Democrata, 24.10.1918, p. 1) Nos casos de passageiros provenientes
de navios infectados, cujo destino final fosse Salvador, a Inspetoria da
Saúde do Porto se encarregaria de registrar o endereço da residência ou
o lugar da hospedagem, a fim de que pudessem ficar sob vigilância médi-
ca. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1)

Sob a diligência de Carlos Seidl, diretor geral da saúde pública na
capital federal, foi instalado na Inspetoria da Saúde do Porto um posto
para aplicação da vacina jeneriana, a ser utilizada também como medida
preventiva contra a influenza. (A Tarde, 30.09.1918, p. 2) O fato foi farta-
mente noticiado pelos jornais, conforme podemos ver a seguir:

Figura 33 - Campanha de vacinação

Fonte: O Imparcial, 06.10.1918, p. 1.
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Naquele período suspeitava-se que as pessoas vacinadas contra a varí-
ola adquiriam alguma imunidade contra a gripe. A DGSPB encampou a
idéia e reforçou a campanha de vacinação contra a varíola, associando a
vacina antivariólica à prevenção da gripe epidêmica. Vejamos a nota abaixo:

Como há quem afirme ter observado que as pessoas recentemente
vacinadas contra a varíola têm uma certa imunidade para a gripe epidê-
mica, a repartição da higiene, no seu louvável afã de proteger a
saúde do povo da Bahia, de pô-lo ao abrigo da moléstia, imediata-
mente instituiu por toda a cidade vários pontos vacínicos, em nú-
mero de 17, além dos que existem ininterruptamente funcionando
a horas diferentes aos cuidados médicos competentes e dedicados.
(Diario da Bahia, 24.10.1918, p. 1, grifo nosso)

Através dos jornais e de cartazes afixados em lugares estratégicos, a
DGSPB procurava estimular a população a vacinar-se ou revacinar-se,
responsabilizando também o indivíduo pelos cuidados com a própria
saúde e a da sua família, conforme podemos observar a seguir:

A vacina evita a varíola

“Vacinai-vos, bem como aos vossos filhos e a todos de vossa casa”.

“Velareis assim pela vossa saúde, de vossa família e de vossos
semelhantes”. (O Democrata, 09.11.1918, p. 1)

Além da propaganda e da implantação dos postos de atendimento,
a DGSPB enviou médicos do serviço de saúde pública às escolas, colo-
cando-os também à disposição para proceder à vacinação em fábricas,
oficinas e quaisquer outras corporações que os solicitassem. No interior
do estado o serviço deveria ser organizado pelos intendentes, auxiliados
pelos delegados de higiene ou pelas pessoas mais proeminentes nas res-
pectivas cidades. Mesmo assim, certa nota veiculada no jornal A Tarde
(23.10.1918, p. 1) informava que os moradores de Brotas suplicavam em
vão por um posto de vacinação.

Apesar do empenho da repartição estadual de saúde, não se pode
afirmar que o diretor geral da saúde pública da Bahia, Alberto Muylaert,
acreditasse, ou não, nos benefícios da vacina antivariólica na imunização
contra a gripe.14 Contudo, a notícia da utilização dessa medida na capital
federal pode ter estimulado a campanha de vacinação deflagrada no perío-
do.15 Os jornais convocavam todos para a vacinação, enfatizando o fato de a
providência ter sido recomendada por Carlos Seidl, diretor da saúde públi-
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ca no Rio de Janeiro – capital federal e modelo de modernidade, civilização
e progresso para os baianos dessa época. Segundo o jornal A Tarde (10.10.1918,
p.1), nos dois dias subseqüentes à implantação do posto de vacinação na
Inspetoria da Saúde do Porto, 20 pessoas já haviam sido vacinadas.

Além das medidas defensivas e de controle, a DGSPB julgou opor-
tuno promover a educação sanitária do povo, estimulando a adoção de
hábitos de higiene por meio de conselhos e avisos publicados nos jornais
e distribuídos nos lugares freqüentados pelo público. Um desses panfle-
tos advertia a população a respeito dos perigos do hábito de escarrar e
cuspir no chão, sugerindo que nestas circunstâncias as pessoas utilizas-
sem o lenço ou os escarradores instalados em vários lugares públicos. (O
Democrata, 05.11.1918, p. 1) Dessa maneira, procurava-se evitar que os
germens se propagassem no ambiente ao serem expelidos juntamente
com os esputos dos gripados.

Nesse período, a DGSPB também empreendeu campanha contra as
moscas. Os inspetores sanitários deveriam intensificar as visitas aos domi-
cílios, “[...] hotéis e pensões, casas de pasto e cafés, estábulos e cocheiras e
mais pontos onde de preferência se encontram[vam] aqueles insetos”. Ca-
bia a tais inspetores providenciar a “perfeita instalação dos aparelhos sani-
tários”, assim como a “[...] limpeza dos quintais e dependências de todos
estes edifícios, de modo a evitar os cisqueiros, as esterqueiras e outros
acúmulos de imundícies”. (O Democrata, 07.11.1918, p. 1) Procurando
conscientizar a população do perigo representado por esses insetos, a DGSPB
intensificou a publicidade nos jornais (Figura 34).

Uma nota publicada no jornal A Tarde (25.11.1918, p. 3) não eco-
nomizou críticas a semelhante medida do governo. Segundo o articulis-
ta, enquanto nas cidades do Sul as autoridades sanitárias fizeram afixar
em todos os lugares públicos panfletos com “conselhos ao povo” – instru-
ções sobre a profilaxia e a terapêutica da gripe – na Bahia, “o curto saber
de coisas de medicina não lhe alvitrou mais nada”, que “[...] ‘paquetes’
contra as moscas e a inconveniência de cuspir no chão”.

Na verdade, a campanha educativa de combate às moscas desencadeada
pela DGSPB em ação conjunta com o saneamento de quintais e terrenos
baldios tinha sido provocada pela ameaça de eclosão de uma epidemia de
cólera. (O Imparcial, 11.11.1918, p. 1) Conforme dissemos anteriormente,
as autoridades médicas e sanitárias da Bahia pareciam temer mais a cólera
que a gripe, e aproveitaram a motivação suscitada pela epidemia reinante
para tentar evitar a invasão de mais uma doença epidêmica.
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Figura 34 - O combate às moscas

Fonte: O Democrata, 07.11.1918, p. 1.

Na intenção de preencher a lacuna deixada pela repartição pública,
os jornais traziam seções específicas, voltadas para a informação da popu-
lação sobre a natureza da doença e sobre o procedimento a ser adotado
para evitá-la.16 Nesse período, proliferavam na imprensa anúncios conten-
do “conselhos à população”, tais como o reproduzido na página seguinte.

Além das medidas preventivas, circulavam nos jornais instruções
sobre a medicação, a dieta e os cuidados a serem adotados por aqueles
que contraíam a gripe.17 Com tal expediente, a imprensa contribuía para
a educação higiênica da população.18



226

Figura 35 - Conselhos à população

Fonte: O Imparcial, 24 de outubro de 1918, p. 1.

O Atendimento Nosocomial aos
“Espanholados”

Dentre as reivindicações apresentadas à DGSPB durante a epide-
mia de gripe espanhola em Salvador, constava a criação de uma enferma-
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ria para atender os indigentes e os doentes dos navios que aportavam a
Salvador. A criação de enfermarias provisórias constituía prática recor-
rente em episódios epidêmicos, quando se precisava ampliar o atendi-
mento nosocomial. Os hospitais em funcionamento em Salvador nesse
período não apresentavam condições de oferecer um número satisfatório
de leitos para atender às demandas da população.

A legislação sanitária vigente dava sustentáculo a essa realidade –
determinava que os acometidos por doenças  deveriam ser assistidos no
próprio domicílio.19 O isolamento nosocomial só seria recomendado nos
casos em que fosse comprovada a falta absoluta de assistência e de recur-
sos pecuniários para prover o próprio tratamento ou por improprieda-
de quer da habitação, quer do local onde esta estivesse situada.20

A rede de atendimento montada pela DGSPB, com postos nas seis
zonas sanitárias em que foi dividida a cidade, previa assistência médica
domiciliar aos indigentes. As pessoas das camadas mais favorecidas da
população recorriam ao médico de família ou se dirigiam aos consultóri-
os particulares para serem examinadas. (O Imparcial, 26.09.1918, p. 1)
Poucos foram os que na Bahia receberam atendimento hospitalar por
ocasião da epidemia de gripe espanhola. O gráfico abaixo demonstra que
o número daqueles recolhidos aos hospitais era insignificante diante dos
que eram tratados no próprio domicílio:

Gráfico 8 - Óbitos por local

Fonte: O Democrata, 10.11.1918, p. 2.
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Apesar da internação hospitalar não ser usual nessa época, os hos-
pitais abriram vagas para receber os “espanholados”. Em finais de setem-
bro, matéria publicada no jornal A Tarde (25.09.1918, p. 1) informava
que não havia um só leito vazio no Hospital Militar21, acrescentando que
no momento em que estava sendo realizada a reportagem chegaram mais
doentes para hospitalização. Para acomodar os 234 militares doentes que
já se encontravam internados naquele nosocômio, os enfermeiros impro-
visaram leitos no chão e pelos corredores, prova de que a demanda era
superior à estrutura disponível nesse hospital.

O Hospital da Real Sociedade de Beneficência Dezesseis de Setem-
bro22, apesar de a maioria dos seus leitos apresentar-se ocupada por do-
entes acometidos por doenças venéreas, malária, tuberculose e febre ama-
rela, também abriu espaço para acolher os “espanholados”. No período
de 10 a 21 de outubro de 1918 deram entrada no hospital seis doentes de
“influenza espanhola”. No ano seguinte, 1919, foram registradas sete
ocorrências de gripe, uma de broncopneumonia e quatro de bronquite.
No ano de 1920, foram internados no hospital três doentes de gripe,
uma de pleuropneumonia, uma de broncopneumonia e cinco de bron-
quite. Não houve óbito em nenhum desses casos. (HOSPITAL PORTU-
GUÊS, 1913-1935, p. 08-12)

Figura 36 - Hospital Português

Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n.5, p.11, abr. 1918.
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O hospital da Santa Casa de Misericórdia – o Santa Isabel – tam-
bém reabriu uma enfermaria especificamente para receber os
‘espanholados’. Na enfermaria São Roque seriam isolados os doentes do
próprio hospital, acometidos pela gripe, e aqueles advindos de embarca-
ções que tocavam o porto de Salvador. Essa enfermaria foi fechada assim
que cessou a epidemia. (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA,
1919, p. 130)

Verificamos algumas discrepâncias no anexo ao Relatório do Serviço
do Hospital Santa Isabel durante o anno de 1918 que registra o movimento
geral de doentes, no Hospital Santa Isabel. Esse documento nos informa
que se tratava de uma enfermaria masculina, onde ficaram internados 31
doentes, dos quais 28 receberam alta, e três faleceram. (SANTA CASA
DA MISERICORDIA DA BAHIA, 1919, p. 129-131)

No entanto, muitas questões surgiram ao nos defrontarmos com
tais informações: Será que a Santa Casa só prestou atendimento hospita-
lar aos homens? E as mulheres que não possuíam recursos para tratar-se
em seus próprios domicílios, para onde se dirigiram? Será que, contrari-
ando as normas, a enfermaria era mista? Será que esse hospital internou
apenas 31 doentes, num universo de aproximadamente 130 mil pessoas
atingidas pela epidemia em Salvador, durante os mais de 90 dias em que
esta durou? Por quê?

Apesar de os documentos produzidos no hospital não informarem
sobre o atendimento prestado pelo Santa Isabel às “espanholadas”, ou-
tras fontes informam que tais mulheres foram ali atendidas. Segundo
nota publicada no Diario de Noticias (24.10.1918, p. 1), Mônica da Silva, de
25 anos de idade, solteira, residente na rua do Paraíso, acometida pela gripe,
veio a falecer nesse hospital. No livro de registro dos sepultamentos rea-
lizados no cemitério do Campo Santo, consta que ali foram enterrados os
corpos de quatro mulheres, provenientes desse hospital. (SANTA CASA
DA MISERICORDIA DA BAHIA, 7.12.1915 a 26.8.1923)

Outras incongruências foram observadas ao compararmos os re-
gistros da enfermaria São Roque aos do Campo Santo. Verificamos que
nesse cemitério foram enterradas 17 pessoas provenientes do Santa Isa-
bel, enquanto o hospital informou a ocorrência de apenas três óbitos
naquela enfermaria. (SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA,
7.12.1915 a 26.8.1923)

Na seção de registro nosográfico de 1918 consta que, além de
gripados e “influenzados”23, ali foram atendidos doentes com bronquite,
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broncopneumonia e pneumonia. (SANTA CASA DA MISERICORDIA
DA BAHIA, 1919)24 Muitas dessas doenças são oportunistas ou decor-
rentes de complicações da gripe; o documento, entretanto, não informa
em que meses do ano se deu o atendimento dos pacientes. Para estabele-
cer alguma relação de tais enfermidades com a epidemia reinante entre
setembro e dezembro de 1918, podemos comparar os registros do ano
em questão com os do ano anterior. Vejamos o gráfico abaixo:

Gráfico 9 – Hospital Santa Isabel – Registro de doenças do aparelho respiratório

(1917-1918)

Fonte: SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA, 1919.

Anexo - Registro nosográfico: moléstias.

Ao relacionarmos os casos de doenças do aparelho respiratório
atendidos nesse hospital durante o ano de 1917 aos registrados em 1918,
percebemos que, entre 1917 e 1918, o número de atendimentos aumen-
tou de 100 para 206. Dentre esses, a bronquite manteve a média de 49
casos por ano, havendo aumento significativo apenas em relação aos ca-
sos de broncopneumonia – dos 16 registrados em 1917, passaram a 39,
em 1918. Em 1917 não houve registros de casos de influenza, enquanto
no ano seguinte foram registrados 34 casos. No que diz respeito à gripe,
foram registrados 84 casos em 1918. Ao somarmos o número de registros
de gripe e influenza realizados em 1918, concluímos que houve impor-
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tante aumento em comparação com o ano anterior – de 26 para 118 –
número muito superior ao de internos na enfermaria São Roque. (SAN-
TA CASA DA MISERICORDIA DA BAHIA, 1919)

Figura 37 - O Hospital Santa Isabel em 1918

Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n. 4, p. 29, mar. 1918.

Segundo Sílio Boccanera Junior (1926, p. 362), nesse período, o
Hospital Santa Isabel era o de maior importância da Bahia, não só pela
excelência do seu corpo clínico, pela “[...] magnificência do seu edifício
e pelo incomparável serviço que presta[va] ao povo”, como também por
sua capacidade de internar 600 doentes. Todavia, durante o ano de 1918,
em conseqüência da carestia de medicamentos e víveres, o hospital só
pôde acolher a média mensal de 340 doentes, número considerado pe-
queno pelo diretor interino desse estabelecimento, Dr. Octaviano Pimen-
ta, tendo em vista os cerca de 300 mil habitantes de Salvador e o grande
número de indigentes dentre estes. (SANTA CASA DA MISERICORDIA
DA BAHIA, 1919, p. 130)
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Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n.4, p.29, mar. 1918.
Nota: Corpo de enfermeiras do Hospital Santa Isabel, vendo-se, ao centro,
a enfermeira-chefe Miss Agness Berry.

Fonte: Bahia Illustrada, Rio de Janeiro, anno 2, n.4, p. 29, mar. 1918.
Nota: Corpo clínico do Hospital Santa Isabel, vendo-se, na fileira da frente, da
esquerda para a direita, Dario Peixoto, Octaviano Pimenta, Lydio de Mesqui-
ta, Clementino Fraga, Brás do Amaral e Antonio Borja; e por trás, sempre da
esquerda para a direita, os médicos Glz Martins, Heráclito Menezes,
Durvaltecio Aguiar, José Olympio da Silva, Eduardo Bittencourt, Aristides
Maltez, Boaventura Cajueiro, dentre outros.

Figura 38 - O grupo de enfermeiras do Hospital Santa Isabel em 1918

Figura 39 - O corpo clínico do Hospital Santa Isabel em 1918
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Assim, enquanto alguns eram acolhidos, muitos eram os indigen-
tes que, atacados pela gripe, morriam ao abandono nas ruas, em razão
do número reduzido de leitos disponibilizados por esse hospital. (A
Tarde, 31.10.1918, p. 2) As notícias em circulação na imprensa nos le-
vam a crer que apenas as pessoas identificadas e integradas de alguma
forma àquela sociedade — com nome, idade, trabalho e endereço co-
nhecidos — obtinham algum tipo de atendimento de saúde. Os anôni-
mos, aqueles que viviam na mais absoluta miséria, à margem da socieda-
de, morriam ao relento e, certamente, não eram computados pela esta-
tística oficial. Segundo nota publicada no Diario de Noticias (24.10.1918,
p. 1), na porta do Hospital Santa Isabel, “[...] à chuva e ao sol, em
miserável abandono, morreu vítima da gripe, uma infeliz preta, de 32
anos presumíveis”. Tais fatos eram explorados pela imprensa, no intui-
to de pressionar o governo para que oferecesse assistência a essa cama-
da miserável da população.

Comovido diante “da situação angustiosa desses desprotegidos da
sorte”, e ciente dos “sérios embaraços” que o diretor da Saúde Pública
estava enfrentando para acomodar os indigentes atingidos pela epide-
mia, o abade do Mosteiro de São Bento, D. Rupperto Remdolf, pôs à
disposição do estado as instalações do Mosteirinho de Monte Serrat, para
que ali pudesse ser criada uma enfermaria. (A Tarde, 31.10.1918, p. 2;
SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor geral de saude..., 1917-1918) O
Mosteirinho já funcionava como sanatório para os religiosos, portanto
não seria difícil estabelecer um serviço de assistência aos “espanholados”.

Em vista do crescente número de pessoas acometidas pela gripe, o
diretor da DGSPB foi autorizado a aceitar o oferecimento de D. Rupperto.
Assim, a partir do dia 1º de novembro, passou a funcionar no Mosteirinho
uma enfermaria “para receber exclusivamente gripados indigentes”. O
estado arcaria com os custos da internação e do tratamento. (A Tarde,
01.11.1918, p. 2)

Tais espaços não eram suficientes para atender os doentes dos navi-
os que aportavam em Salvador, nem os indigentes gravemente enfermos.
Assim, o estado improvisou uma enfermaria no Hospital de Isolamento
de Monte Serrat, que funcionaria em um dos antigos pavilhões do hospi-
tal, que naquele período se encontrava em processo de construção (Diario
de Noticias, 28.10.1918, p. 1). Em 31 de outubro de 1918, o Inspetor da
Saúde do Porto recebeu da DGSPB um ofício comunicando a instalação
dessa enfermaria, para a qual, uma vez ciente da informação, aquela ins-
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tituição pudesse enviar os doentes que ali aportavam. (O Democrata,
07.11.1918, p. 1)

Segundo Moniz de Aragão (1919, p. 65), no decorrer da epidemia
foram recolhidas ao Hospital de Isolamento 22 pessoas acometidas pela
‘espanhola’; dentre estas, 18 se curaram, e quatro faleceram em razão do
agravamento de doenças precedentes, ou em conseqüência de complica-
ções decorrentes da gripe – uma por tuberculose e três por pneumonia.

Contudo, há desencontro de informações entre os dados forneci-
dos pela fonte oficial e as notícias que circulavam na imprensa durante a
passagem da “espanhola” por Salvador. Matéria veiculada no Jornal de
Noticias, em 20 de outubro de 1918, noticiava que haviam sido encami-
nhados para o Isolamento de Monte Serrat 26 doentes, procedentes dos
navios que se encontravam ancorados em Salvador, todos em estado gra-
ve, dois dos quais vieram a falecer.

Não dispomos, entretanto, do relatório do próprio hospital, o que
certamente contribuiria para elucidar essa questão. No Arquivo Público
do Estado da Bahia só constam dois relatórios elaborados nesse decênio –
um de 1912 e outro de 1921 (SR/SIJ/DGSPB. sobre o Movimento do Hospital
de Isolamento do Monte Serrat e outros, 1898/1926). Esbarramos mais uma vez
na imprecisão dos registros observada nesse período, mas como o quanti-
tativo não representa propriamente o nosso foco, importa-nos realmente
saber que durante essa epidemia a sociedade organizou-se no sentido de
oferecer uma estrutura mínima de assistência ao “espanholado”.

Bahia de Todos os Santos: o conforto da fé e
as práticas de cura informadas pela religião

A tensão desencadeada por uma crise epidêmica promove exacer-
bação da religiosidade. Desde os tempos mais remotos, as pessoas procu-
ram encontrar na religião explicação e consolo para o flagelo da doen-
ça.25 As práticas religiosas também se repetiram no decorrer do tempo.
Por meio de sacrifícios auto-impostos, como os jejuns, as pessoas tenta-
vam expiar as faltas cometidas, que poderiam ser a causa da adversidade.
Ao mesmo tempo buscavam conforto nas preces e na participação de
rituais coletivos, como as procissões, as missas e cultos extáticos, os quais
ofereciam a promessa de ação efetiva, até mesmo quando a aglomeração
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de pessoas em tais ritos representava prática contraditória em relação às
medidas de defesa contra as epidemias.

Durante a passagem da gripe espanhola pela Bahia, o Arcebispo
Primaz do Brasil, D. Jerônimo Thomé da Silva, ordenou que em todas as
igrejas da Bahia fosse rezada uma oração específica para tempos de peste
e mortalidade, semelhantes aos vividos pelos soteropolitanos nesse perío-
do.26 Como outubro foi o mês em que a epidemia recrudesceu, o arcebis-
po achou prudente aumentar a carga de orações. Segundo nota veicula-
da na imprensa, D. Jerônimo recomendava que até o dia 1º de novem-
bro, em todas as igrejas da capital e do interior, inclusive as das ordens
religiosas, fosse rezado um tríduo de preces públicas, do qual constava a
recitação do terço, a ladainha à Nossa Senhora, o Tantum ergo27, e a bên-
ção do Santíssimo Sacramento, entoando-se ao final o cântico Senhor Deus
misericórdia. (Diario de Noticias, 29.10.1918, p. 1)

Em tempos de calamidade, os soteropolitanos apelavam ao Senhor
Bom Jesus do Bonfim para que Ele aplacasse os horrores da fome, da seca
ou da peste. A devoção ao Senhor do Bonfim é uma das mais antigas; foi
introduzida na Bahia pelo capitão português Theodozio Rodrigues, que
trouxe a imagem da cidade portuguesa de Setúbal, em 1745. A imagem de
Jesus crucificado domina o altar-mor da igreja, construída no local onde
Rodrigues erigira a primeira capela, em 1751, na colina de Itapagipe.
(VERGER, 1999, p. 78) Desde então, quando se sentem ameaçados, os
devotos de todas as camadas da sociedade suplicam ao Senhor do Bonfim
a Sua miraculosa intervenção. Em tempos de epidemia, quando todas as
preces não pareciam ser suficientes, e a gravidade do momento exigia um
contato mais próximo com o sagrado, a imagem descia do seu trono e era
colocada no corpo da igreja, aproximando-se mais da adoração e das sú-
plicas dos fiéis. (Jornal de Noticias, 06.10.1918, p. 3; DAVID, 1996, p. 92)

Quando eclodiu a epidemia de gripe espanhola, os jornais notici-
aram a descida da imagem do Seu trono no altar-mor, tal como ocorrera
durante o flagelo da cólera, em 1855. (Jornal de Noticias, 06.10.1918, p.
3; DAVID, 1996, p. 92) Apesar dos rumores na imprensa traduzirem o
desejo dos fiéis, a mesa administrativa da devoção custou a decidir o
translado da imagem. Interpelado sobre o assunto, o tesoureiro perpé-
tuo da mesa, José Eduardo Freire de Carvalho Filho, informou que tal
procedimento era difícil e requeria muito cuidado, para não causar pre-
juízos a uma imagem que, naquela data, tinha cerca de 200 anos. (Jornal
de Noticias, 06.10.1918, p. 3) Segundo o tesoureiro, caso se verificasse
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agravamento da epidemia, a mesa certamente autorizaria a descida da
imagem. Até então, entretanto, do alto onde se encontrava, “descortinando
a cidade e o mar”, Ele velaria pelos soteropolitanos, aliviando as suas
penas. (Jornal de Noticias, 06.10.1918, p. 3)

Figura 40 - A proteção do Senhor do Bonfim

Fonte: Jornal de Noticias, 06.10.1918, p. 3.

Enquanto isso, a epidemia se alastrava pela cidade; sensível aos apelos
dos fiéis, a mesa da devoção achou por bem transladar a imagem para a
nave da igreja, onde ficou exposta à adoração dos devotos. Segundo o arti-
culista do Jornal de Noticias (29.10.1918, p. 2), era extraordinário o número
de pessoas que acorriam ao templo e se prostravam aos pés da imagem,
beijando-a, implorando ao Senhor que fizesse cessar o mal que os afligia.

Vimos no capítulo anterior que até finais de outubro a DGSPB não
cuidara de proibir as procissões, nem os cultos e festejos religiosos da
Igreja Católica em andamento naquele período, o que contrariava a
profilaxia adotada em tais casos. Quando essa repartição se deu conta do
agravamento da epidemia e do perigo de contágio que semelhantes even-
tos propiciavam, resolveu suspender as festas da Matriz de Brotas. As
missas, romarias e outros ritos católicos realizados ao mesmo período, no
objetivo de suplicar a misericórdia divina diante da ameaça da epidemia,
não foram proibidos pela DGSPB, e seguiram reunindo muitos fiéis nas
igrejas. As costumeiras romarias à Igreja do Bonfim continuaram a ser
realizadas toda sexta-feira, atraindo mais devotos nesse período, e o “bei-
ja-pé” da imagem sagrada denotava que os fiéis estavam tão seguros da
proteção divina, que não temiam o risco de contaminação.28
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Figura 41 - A fé não morre!

Fonte: Jornal de Noticias, 29.10.1918, p. 3.

Contudo, nesse período, nem os padres foram poupados. (NE-
CROLOGIA, 1918) Muitos sucumbiram à “espanhola”; submetidos, pela
função, à proximidade com o fiel, ao ministrar os sacramentos, ou mes-
mo dirigindo os atos de devoção, onde a aglomeração das pessoas em um
espaço confinado favorecia o contágio.

Além do conforto espiritual, a religião oferecia proteção e cura
para o corpo físico. Segundo alguns historiadores da gripe espanhola no
Brasil, a impotência da medicina acadêmica diante da gripe epidêmica
colocou em destaque outras práticas de cura.29 Os autores focalizam a
luta da chamada “medicina científica” para se distinguir e se distanciar
desses outros saberes – os graduados em escolas de medicina oficiais
buscavam garantir um status diferenciado nessas sociedades, procuran-
do coibir as outras práticas de cura e firmar-se como o único saber legí-
timo para os cuidados com a saúde.

Na Bahia, apesar do prestígio alcançado pela medicina acadêmica,
a população contava com outras soluções de prevenção e cura das doen-
ças, algumas das quais informadas pela religião. Segundo Jaqueline Pe-
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reira (1998, p. 46), graças a circularidade cultural, as práticas da tradi-
ção popular alcançavam as elites e a classe média, que também recorriam
aos chás, às mezinhas, às simpatias, às benzenduras, e buscavam proteção
espiritual e física em igrejas de diversos credos, nos terreiros de candom-
blé e nos centros espíritas, quando a crença nos poderes da ciência se
esgotavam. Na verdade, a recorrência a tais práticas não representou um
fenômeno construído para preencher os espaços deixados pela medicina
acadêmica, ou mesmo em oposição a esta, mas se estabeleceu pelo fato de
essas alternativas representarem um conjunto de saberes criados pela
experiência e preservados pela tradição. (WITTER, 2001) A população
buscava amparo na fé, recorria ao curandeirismo ou à medicina domés-
tica não pela falta de médicos, mas porque se tratava de prática cultural
ancestral, muito anterior aos conhecimentos da medicina acadêmica.

Em finais de outubro, impressionado com o grande número de
gripados que acorriam às farmácias e aos médicos em busca de alívio
para os seus padecimentos, um repórter do jornal O Imparcial resolveu
investigar o tipo de lenitivo ou proteção que os “feiticeiros e charlatães”
estavam oferecendo ao povo. Ao realizar tal reportagem, o jornalista pre-
tendia desmistificar e desqualificar tais práticas, qualificadas de “quejandas
velhacarias com que um não pequeno número de exploradores vai, vi-
vendo à tripa forra, graças à ingênua credulidade do povo, que eles
extorquem sem piedade”. No intuito, segundo ele, de desmascarar os
indivíduos que se utilizavam das crenças místicas de ingênuos e iletrados
em benefício próprio, o repórter resolveu visitar um terreiro de can-
domblé, um centro espírita e a casa de uma curandeira. (O Imparcial,
25.10.1918, p. 1)

O primeiro lugar a ser visitado foi um terreiro de candomblé, situ-
ado na localidade de Mata Escura, em “uma casa ampla, arejada e con-
fortável”. O terreiro era dirigido por Pai Nicácio; segundo o jornalista,
“um criolo moço ainda, fisionomia reveladora de ignorância e despreo-
cupação”.30 Sem se identificar, portando-se como um crente que ali se
encontrava em busca de ajuda, o repórter solicitou ao pai-de-santo que o
livrasse da influenza. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)
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Figura 42 - A terapêutica dos feiticeiros e charlatães

Fonte: O Imparcial, 25.10.1918, p. 1.

Pai Nicácio começou por tentar explicar ao consulente a natureza
e as causas daquela doença – a seu ver, os doutores não sabiam que doen-
ça era aquela. – “Isso é castigo de Pai Grande”, sentenciou o pai-de-
santo, acrescentando que todo aquele malefício advinha do final da guer-
ra, e piorara depois que um homem fora enterrado vivo. (O Imparcial,
25.10.1918, p. 1)31

Para o repórter, a explicação oferecida por Pai Nicácio não passava
de “disparates”. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1) Contudo, a forma pela
qual um indivíduo explica o episódio da doença – causas, sintomas, me-
didas profiláticas, formas de tratamento, etc. – relaciona-se com a sua
visão de mundo, ou seja, com um sistema de crenças, atitudes e valores
culturalmente construídos, sejam estes considerados científicos ou não.
(LEITE; VASCONCELLOS, 2006, p. 115)

Assim, após oferecer uma explicação para a doença, o pai-de-santo
deu início ao ritual de proteção solicitado. Pai Nicácio principiou com a
devida saudação aos santos Bojô32 e Bonokô33, cujas representações (ima-
gens) são qualificadas de “hilariantes”, pelo repórter. (O Imparcial,
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25.10.1918, p. 1) Alcançada a permissão dos santos, o sacerdote colocou
“uma torcida de algodão” no pescoço do repórter, instruindo-o a usá-la
por “sete dias e, após, lançá-la na maré de vazante”. Depois de mais uma
reverência diante do altar das divindades, onde pronunciou as palavras
sagradas do ritual, o babalorixá fez a prescrição de um procedimento
“para [...] fechar o corpo contra todos os malefícios” – “conta de pipoca
e feijão preto e uma moeda de vintém; após três dias de guardado embai-
xo da cama, tirar o vintém, esfregar pelo corpo e lançar numa encruzi-
lhada” –, advertindo ao consulente que não passasse por cima do ebó,
para que o seu efeito não se perdesse. O ritual foi concluído com uma
última reverência diante do altar. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

Após a consulta com o pai-de-santo, pela qual despendeu a quantia
de 5$000, o repórter dirigiu-se à casa do espírita Manoel Lourenço da
Conceição, a qual qualificou de “banca dos charlatães”. (O Imparcial,
25.10.1918, p. 1) O dono da casa o conduziu, “com ares misteriosos”, à
mesa em torno da qual teria lugar a sessão. Segundo o jornalista, Lou-
renço não o “maçou por muito tempo”; sentando-se à cabeceira da mesa,
adotou atitude concentrada e, por meio de orações e “frases desconexas”,
convocou um “guia poderoso”, que daí por diante protegeria o consulente
do assédio da doença. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

Finda a consulta, acrescentava ironicamente o articulista, “o bom
do homem”, certo de que ele havia acreditado “em tão grotesca
charlatanice”, cobrou-lhe 2$000 pelo atendimento. Nas palavras do re-
pórter, o preço “fora cômodo, por isso, talvez, o ‘águia’ não” o tenha
aborrecido por muito tempo. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

Saindo dali, o jornalista resolveu prosseguir em sua pesquisa, pois,
em suas palavras, eram “inúmeros e variadíssimos os processos adapta-
dos pelos malandros que vivem manhosamente explorando o suor do
povo”. Certa moça, que havia sido curada da gripe pela curandeira
Gertrudes, indicou ao repórter a casa desta última, situada no Alto do
Sobradinho, na Mata Escura. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

Ao chegar ao local, o jornalista alegou à dona da casa ter sido
acometido pela gripe, e sabedor de que quem ali chegava saía curado,
resolvera também pedir o seu auxílio. Gertrudes lhe informou que estava
sendo muito procurada por conta dessa doença, e a toda hora tinha
gente à sua porta. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

A curandeira não demorou a prescrever os remédios – além da
mesma torcida de algodão ao pescoço, indicada também por Pai Nicácio,
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trouxe um feixe de folhagens para um “lambedor” e para o gargarejo. A
receita do lambedor era a seguinte: cozinhar em uma panela de água um
pedaço de rapadura, deitando nesta capim-santo, folha-da-costa, musgo,
folhas e flores de vinde-cá, semente de capim-santo, fumo bravo e costa-
branca. Para o gargarejo, que deveria ser feito na hora de dormir, o
cliente deveria cozinhar velame branco, fumo branco, capim-santo e vinde-
cá. Segundo Gertrudes, esse remédio fazia milagres, tendo “livrado mui-
ta gente da morte”. (O Imparcial, 25.10.1918, p. 1)

Nas culturas indígenas e africanas, a doença e a cura são concebi-
das como elementos sujeitos à ação das forças sobrenaturais; assim, não
havia distinção no emprego de substâncias naturais e simbólicas. Tais
culturas utilizavam-se de vários recursos no processo de cura das enfer-
midades – desde poções compostas com ingredientes retirados da natu-
reza, como folhas, raízes, caules das plantas, pedras, animais, etc., até os
rituais em que eram pronunciadas palavras e fórmulas sagradas. (RIBEI-
RO, 1997, p. 85)

Vale lembrar que, desde finais do século XIX, os intelectuais brasi-
leiros tomavam a presença negra e indígena no país como obstáculo à
realização das suas aspirações e idealizações de progresso, modernidade
e civilização. Conforme o exposto no primeiro capítulo, as elites baianas
queriam vencer o atraso representado por uma cidade insalubre, de as-
pecto colonial, e fortemente africanizada. Nesse sentido, buscavam coibir
ou desqualificar as práticas religiosas alternativas à fé católica – esta últi-
ma identificada como manifestação religiosa superior, própria da cultu-
ra européia. Naquele decênio, as manifestações da cultura africana sofri-
am severa repressão por parte da polícia, e os candomblés haviam sido
proibidos na cidade. (A Tarde, 06.09.1913, p.1)

Conforme pudemos observar pelo relato do repórter do jornal O
Imparcial, a intolerância não se restringia ao candomblé, mas se estendia
a outras manifestações fundadas em rituais mágicos ou na incorporação
de entidades, como a doutrina espírita, por exemplo. Vistos como
charlatães e feiticeiros, os curadores ligados a essas expressões religiosas
eram acusados de exercer ilegalmente a medicina ao pretender realizar
curas milagrosas, locupletando-se com a exploração da credulidade alheia.
Entretanto, a proibição não impedia que tais espaços continuassem a
resistir à perseguição e atraíssem pessoas de diversas camadas da socieda-
de, as quais em épocas de extrema dificuldade buscavam o auxílio das
forças sobrenaturais.
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A Terapêutica: panacéia para as doenças
sem remédio

Conforme afirmou a comissão de médicos nomeada para estudar a
epidemia, a gripe atacava a população baiana sazonalmente. Portanto, era
uma doença familiar, cujos sintomas — febrícula, coriza, dor de cabeça e
pelo corpo — causavam incômodo, sem trazer, na maior parte dos casos,
graves conseqüências. Assim, quando acometidos pela doença, raramente
os soteropolitanos recorriam aos médicos. Cuidavam das suas mazelas com
receitas caseiras, passadas de geração a geração. Sob os cuidados domésti-
cos, os sintomas desapareciam num prazo de três a quatro dias.

Segundo a folclorista baiana Hildegardes Vianna (1994, p. 220), os
espirros e “o defluxo de nariz escorrendo” eram comuns nas épocas frias
que começavam no “mês de Maria, atravessava o São João, alcançavam o
auge por Sant’Ana, melhorando em meados de agosto com São Lourenço
(o Barbas-de-vento) e Santa Clara”.34 Os transtornos provocados pela es-
tação fria eram denominados defluxo, constipação, resfriado ou influenza
– a palavra gripe era usada com cautela, pois vinha associada a uma doen-
ça seríssima, “doença que matava ou conduzia a complicações pulmona-
res se maltratada”. (VIANNA, 1994, p. 212-220)

É possível que, de início, acreditando tratar-se daquela gripe cos-
tumeira, muitos tenham empregado o tratamento convencional. Além do
mais, não era comum recorrer ao médico por causa de “simples” resfri-
ado, tampouco era fácil obter assistência médica na capital da Bahia. Nas
primeiras décadas do século XX, as camadas mais pobres da sociedade
não tinham fácil acesso aos serviços médicos, muito caros para aqueles
que não podiam garantir as mínimas condições materiais de existência.

Até a década de 194035, era muito comum o uso de xaropes e chás
preparados em casa. Hildegardes Vianna cita uma série de receitas casei-
ras utilizadas para combater as “defluxeiras” – por exemplo, o chá de
chicória, muito utilizado por suas propriedades purgativas. Para Vianna
(1994, p. 211-220), aquele era o “[...] tempo em que se acreditava que
intestino limpo era meio caminho para a cura de qualquer doença”.

Na terapêutica doméstica, os xaropes entravam como complemen-
to aos chás. “O xarope feito com formigas de mandioca impedia que o
pulmão fosse atingido durante o curso de uma bronquite”; outros xaro-
pes eram feitos com folha-da-costa, agrião, folha de laranjeira, angico,
carqueja, alcatrão, entre outros. (VIANNA, 1994, p. 213)36 Além dessas
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mezinhas, constava na farmacopéia doméstica o “lambedor”.37 Prepara-
va-se lambedor de banana madura de são-tomé, de agrião e breu, de
“engaço” de bananeira, de “jasmim”38 de cachorro, de estrume de vaca
preta39, de fel de boi, etc. Para aliviar as dores de garganta, mascava-se
gengibre ou pau de alcaçuz. E para soltar o catarro faziam-se massagens
no peito com a “enxúndia de galinha”.40

O suadouro constituía terapêutica muito utilizada, na época. De acor-
do com Vianna (1994, p. 224), acreditava-se que pelo suor eram expelidas
mais depressa as toxinas.41 O suadouro mais simples de aplicar era o “es-
calda-pés”42, mas nos casos de “defluxos fortes, influenzas, gripes e doen-
ças parecidas, se não houvesse melhora com o suadouro, recorria-se ao
cáustico ou vesicatório, cujo representante mais em voga era o sinapismo”.
(VIANNA, 1994, p. 224-225) O sinapismo era uma cataplasma à base de
mostarda, capaz de queimar a pele até às bolhas; tal fato, porém, era con-
siderado positivo, “porque todo o mal estaria saindo por ali”. (VIANNA,
1994, p. 226) Segundo a autora, esperava-se que, com todos esses procedi-
mentos, associados a “bons alimentos, muito ‘vinho de sustança’, uma
mudança de ares, se o caso não era de morte”, conseguia-se ficar curado.

Entretanto, o agravamento da doença fez com que as pessoas recor-
ressem à assistência médica oferecida pelo governo. Para Accacio Pires
(1919, p. 2), a eficácia da terapêutica preconizada pelos médicos era tão
questionável quanto a utilizada pelos leigos. Segundo o médico, apesar
do avanço da indústria farmacêutica observado nesse período, raros eram
os males contra os quais havia medicamento específico realmente eficien-
te, e dentre estes não figurava a gripe.

Em sua tese de final de curso apresentada à Faculdade de Medicina
da Bahia, em 1900, Nicanor J. Ferreira também fez questão de enfatizar
que os autores eram “unânimes em afirmar a não existência de um trata-
mento próprio da gripe”. (FERREIRA, 1900) De acordo com o autor,
alguns médicos insistiam bastante no emprego da quinina como específi-
co à gripe, por acreditar que a presença daquela substância no sangue
tornava-o um “[...] meio pouco favorável à vida e ao desenvolvimento da
virulência do micróbio de Pffeifer”. (FERREIRA, 1900)43 Entretanto,
Ferreira destacava que a atuação terapêutica de tal substância constituía
assunto polêmico, tendo em vista que tal bacilo não era encontrado, se-
não excepcionalmente, no sangue dos acometidos por aquela doença.44

Pires (1919, p. 4) considerava a existência de um tipo de terapêutica
para os casos simples, e outro para os mais complicados. Nos casos simples,
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visava-se tonificar o organismo, principalmente o coração, e combater al-
guns sintomas (vômitos, dores, hipertermia, etc.).45 Nos casos graves e com-
plicados, a medicação era ministrada de acordo com a natureza dos distúrbi-
os, que poderiam ser: nervosos, circulatórios, pulmonares e gastrointestinais.46

O mesmo pensava Plácido Barbosa. Esse médico publicou no jor-
nal O Imparcial um artigo em que discorria sobre a terapêutica da gripe.
Embora ressaltasse que as páginas de um jornal dirigido a um público
heterogêneo talvez não fosse lugar adequado para explicar, em minúcias,
o tratamento da doença, o médico julgava conveniente orientar a popula-
ção, por acreditar que, “[...] em rigor, somente as formas graves da influenza
exigem[iam] a presença de um médico”. (O Imparcial, 24.10.1918, p. 1)

No tratamento dos casos simples da gripe, Barbosa recomendava
repouso, “[...] num quarto arejado, de temperatura constante, sem cor-
rente de ar” e dieta líquida e leve. Caso houvesse “prisão de ventre ou
língua saburosa”, deveria ser ministrado um purgante de sal amargo, de
óleo de rícino ou de calomelanos, o que, na concepção do médico, pode-
ria contribuir para fazer abortar a doença. O doente precisava fazer anti-
sepsia das mucosas – lavar a boca e a garganta três vezes ao dia47 e pulve-
rizar ou instilar nas narinas vaselina líquida, adicionada de um anti-
séptico (eucaliptol, cloretona, salol, etc.). Se o doente fosse acometido
por calafrios, deveriam ser aplicadas medidas para aliviá-lo e favorecer a
reação – cobri-lo suficientemente e administrar-lhe bebidas quentes. Nesses
casos, Barbosa aconselhava que não se abusasse dos febrífugos, tendo em
vista que “[...] a febre na influenza não tem os mesmos perigos que nas
outras infecções, e só merece ser combatida quando excessiva”. Plácido
Barbosa aconselhava moderação no uso dos analgésicos – antipirina,
fenacetina, aspirina, etc. –; só utilizá-los quando as dores no corpo ou na
cabeça fossem “fortes ou insuportáveis”. (O Imparcial, 24.10.1918, p. 1)48

Ferreira (1900) discorreu sobre a medicação utilizada nos casos
complicados – contra a astenia nervosa fazia-se uso da estricnina e dos
glicerofosfatos; contra as complicações pulmonares eram utilizados os
revulsivos, os expectorantes e os vomitivos; em casos de congestão pul-
monar empregava-se o cloridrato de amoníaco; para a forma gastroin-
testinal eram utilizados o ópio, o subnitrato de bismuto, o salol e o
benzonafitol;49 para os sintomas de prostração, adinamia, neutralização e
toxemia ministrava-se uma medicação láctea; a cafeína era indicada para
regularizar o estado do coração e do pulso; em casos de neurastenia e de
fraqueza recomendava-se tratamento hidroterápico metódico.
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Apesar de a terapia acima ter sido descrita 18 anos antes da pandemia
de gripe espanhola, continuou a ser largamente utilizada pelos médicos
no período em que durou esta doença. Em artigo escrito em 1919, Accacio
Pires citava os mesmos medicamentos, acrescentando apenas alguns pou-
cos procedimentos utilizados nas complicações pulmonares, tais como o
uso do balão de oxigênio e da emetina, nos casos graves de pneumonia
com dispnéia; e dos tônicos de cabelo, para tratar a alopecia verificada
após uma forte infecção. (PIRES, 1919, p. 6)

Pires (1919, p. 3) constatou que a medicação utilizada no tratamen-
to da gripe era toda sintomática, servindo apenas para aliviar o doente.50

A quinina, tida como específico da gripe, tanto quanto da malária, mos-
trou-se ineficaz. Largamente utilizados, a ponto de ter o seu preço au-
mentado e escassear no mercado, os compostos de quinino, por exemplo
– panacéia das doenças sem remédio, conforme afirmava o próprio mé-
dico – mostraram-se ineficientes, tanto como profiláticos quanto como
agentes curativos da “espanhola”. De tal forma que, na Bahia, foi tema do
poeta popular Lulu Parola, que atribuía à “impureza do remédio” o
insucesso da quina. Vejamos:

Figura 43 - A ineficácia do quinino

Jornal de Noticias, 27.10.1918, p. 2.
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Além dos compostos do quinino, remédios como a aspirina, o
piramido, o salofeno, utilizados com a pretensão de eliminar o micróbio,
mostraram-se meros paliativos para a dor e a hipertermia. Os tonifican-
tes à base de álcool, cola, canela e quina, destinavam-se a restaurar as
forças dos enfermos. Os estimulantes como a estriquinina, a adrenalina,
a cafeína, o óleo canforado, entre outros, foram utilizados com a finalida-
de de regularizar as funções do coração e combater a astenia. Os purga-
tivos, como o calomelanos, o salol, o benzanofitol, etc., cuja pretensão
era aliviar as complicações gastrointestinais, de nada serviram. (PIRES,
1919, p. 3-6)

Accacio Pires (1919, p. 6) afirmava que, na impossibilidade de com-
bater o micróbio responsável pelo mal em questão, a medicina alopática
viu-se limitada a auxiliar o organismo na luta contra o patógeno. Segun-
do Pires, o desconhecimento do agente etiológico restringia ao alívio dos
sintomas as opções de tratamento daquela doença, juntamente com o
repouso absoluto, à dieta regulada e à administração de purgantes, forti-
ficantes e/ou de alguma panacéia em voga (de ordinário, um preparado
fitoquímico elaborado pelo próprio médico). A crítica do médico era
ácida: os clínicos exploravam como bem entendiam a convicção dos do-
entes de que as drogas os curavam.

Não podemos afirmar que os clínicos se beneficiassem explorando
a credulidade dos doentes, mas a indústria farmacêutica e a de bebidas
aproveitaram-se da crise epidêmica para vender seus produtos. Alguns
desses preparados prometiam curas milagrosas, outros se propunham
apenas a revigorar as forças ou aliviar os sintomas, conforme se pode
verificar pelos anúncios apresentados a seguir:
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Fonte: Jornal de Noticias, 14.10.1918, p. 6.

Fonte: Jornal de Noticias, 11.10.1918, p. 1.

Figura 44 - Cura de moléstias do peito

Figura 45 - Solução para doenças antigas e recentes
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Fonte: Jornal de Noticias, 14.10.1918, p. 4.

Fonte: O Jornal de Noticias, 03.10.1918, p. 5.

Figura 46 - Cura certa!

Figura 47 - Para prevenir ou curar
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Fonte: O Imparcial, 28.10.1918, p. 4.

Fonte: O Imparcial, 02.10.1918, p. 2.

Figura 48 - Contra a gripe

Figura 49 - Bebida que cura
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Até os donos de um bar se aproveitaram da onda de epidemia para
promover seu negócio. Como era do senso comum que a doença se pro-
pagava mais facilmente em ambientes fechados, o seguinte anúncio pro-
curava atrair a clientela, oferecendo atividades ao ar livre:

Figura 50 - Cura-se a gripe ao ar livre

Fonte: O Imparcial: 30.10.1918, p. 2.

Na mesma linha do X.P.T.O., certo estabelecimento comercial ape-
lou para a influenza, a fim de promover a recém-montada oficina de
consertos de máquinas de datilografar, de calcular, etc., conforme pode-
mos contatar, pelo anúncio reproduzido a seguir:
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Figura 51 - A gripe é o chamariz

Fonte: O Imparcial, 02.10.1918, p. 2.

Havia também inúmeros produtos a serem utilizados depois da gri-
pe – tônicos para ajudar o convalescente a restabelecer as forças, tais como
a Emulsão de Scott e o Triphol. Este último, fabricado pelo Dr. Machado,
prometia remineralizar o organismo que sofrera grandes perdas com a
infecção, levantando as forças, tonificando o sistema nervoso abatido e var-
rendo os restos da doença. (Diario de Noticias, 28.10.1918, p. 2)

Além desses, a cerveja Malzbier, da Brahma, era proclamada em
um reclame de jornal como o “reconstituinte por excelência”, conforme
ilustração reproduzida a seguir:

Figura 52 - Reconstituinte por excelência

Fonte: Jornal de Noticias, 11.10.1918, p. 1.
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Para Accacio Pires (1919), não importava que a população continu-
asse com a reconfortante convicção de que as medidas profiláticas e tera-
pêuticas empregadas se mostravam eficazes no combate à epidemia. Em
sua opinião, o que de fato poupou a população de uma “hecatombe foi o
fato de ser a gripe doença altamente contagiosa para o homem e de gran-
de mortalidade para as galinhas”. (PIRES, 1919, p. 6)

Notas

1 Cf. Teixeira (1993), Brito (1997), Bertolli Filho (2003), Goulart (2003) e Bertucci
(2004)

2 Rosemberg (1992, p. 285) destaca a importância dos ritos, tanto os embasados em
concepções científicas quanto os religiosos, como atos concretos de autodefesa e
solidariedade, em períodos de crises epidêmicas.

3 No interior do estado, 1kg de carne com osso custava 1$000; o arroz custava 1$000,
o quilo; o feijão, 400 réis; a farinha de mandioca, 200 réis, e 1kg de pão 1$300. (O
Imparcial, 27.09.1918, p. 2)

4 Esta questão foi amplamente discutida no capítulo 2.
5 Cf. A Tarde (27.05.1918, p. 1; 05.11.1918, p. 2), O Imparcial (13.09.1918, p. 1;

11.11.1918, p. 1)
6 A Microbiologia, que tinha como cenário único o laboratório, revolucionou tam-

bém a Higiene, na medida em que propunha uma intervenção mais racional no
processo saúde-doença-saúde. Nesse sentido, o ataque aos vetores e a aplicação de
vacinas passaram a representar armas importantes no combate às doenças. No
período da incidência da pandemia de gripe de 1918, foram realizadas algumas
experiências no sentido de se criar uma vacina para a gripe, mas o procedimento
foi dificultado pelo desconhecimento do agente específico.

7 Vide capítulo 1.
8 Chalhoub (1996, p. 29) informa que, a partir da última metade do século XIX, os

“intelectuais-médicos” passaram a considerar que as condições de moradia dos
pobres nos grandes centros urbanos representavam risco à sociedade em geral,
tendo em vista que, sendo em sua maioria habitações coletivas, constituíam-se em
focos de propagação de vícios e irradiação de doenças epidêmicas.

9 Veja o Gráfico 3, apresentado no capítulo anterior.
10 Segundo Chalhoub (1996, p. 29), desde fins do século XIX as classes pobres passa-

ram a ser vistas pelas elites – médicos, políticos e intelectuais – como classes perigo-
sas. Os pobres eram fonte de problemas, não só em relação à organização do
trabalho e à manutenção da ordem pública, como também porque ofereciam
perigo de contágio.

11 Para tal serviço, o governo do estado designou o inspetor adido Eutychio da Paz
Bahia, assim como os médicos do Serviço Especial de Profilaxia da Febre Amarela:
Francisco Soares Senna, Alfredo do Couto Britto, Odilon Machado de Araújo,
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Adroaldo Pires de Carvalho e Armando Rabello Vieira Lima. (O Democrata, 24.10.1918,
p. 1)

12 Segundo o Diario de Noticias, os gastos com a remuneração extraordinária desse
pessoal médico oneraria “o tesouro do estado, sobrecarregando-o com uma despe-
sa mensal de um conto e quatro mil réis”. (Diario de Noticias, 04.11.1918, p. 1). Tal
quantia era extremamente alta, tendo em vista que o governo desprendera “1.200
contos para a debelação da epidemia de gripe” na Capital Federal, cidade muito
maior que Salvador, e bem mais vitimada pelo flagelo da doença. (Diario de Noticias,
28.12.1918, p. 1)

13 Nas desinfecções eram utilizados produtos como o Florosan e a creolina (Diario de

Noticias, 26.10.1918, p. 1)
14 No período da incidência da pandemia, o grande trunfo da bacteriologia não pôde

ser empregado – a imunização da população mediante vacina específica. Todavia,
foram realizadas algumas experiências no sentido de se criar uma vacina para a
gripe. O médico e professor de microbiologia da Faculdade de Medicina de São
Paulo, Ulisses Paranhos (1919), desenvolveu estudos referentes à “esputo-vacina-
ção anti-gripal” com o material patológico recolhido no Hospital da Força Pública,
proveniente de empregados do Laboratório Paulista de Biologia. Paranhos optou
por fazer, em vez de uma vacina polimicrobiana, uma pan-vacina (esputo-vacina)
que aproveitasse as diversas espécies de germes isolados nos escarros, considerando
que tais micróbios poderiam se constituir apenas em “satélites do verdadeiro agen-
te da gripe” – um vírus filtrável. Segundo o pesquisador, na pan-vacina o vírus em
questão poderia ser conservado mais facilmente do que nas emulsões multibacte-
rianas. (PARANHOS, 1919, p. 20) Foram inoculadas com tal vacina 116 pessoas,
das quais 18 não contraíram a gripe; manifestou a forma ambulatorial (não se
recolheu ao leito); 96 apresentaram a forma benigna; e somente uma pessoa con-
traiu a forma grave, pneumônica, restabelecendo-se em seguida. Paranhos (1919,
p. 21) chamou atenção para o fato de que, dentre os acometidos pela gripe benig-
na, dois abandonaram as inoculações logo após a primeira aplicação, e dez adquiri-
ram a gripe no decorrer do processo. Todavia, apesar dos inúmeros esforços em se
desenvolver uma vacina, a epidemia se extinguiu antes que os cientistas obtivessem
êxito.

15 Em pronunciamento na Academia Nacional de Medicina, o diretor geral da saúde
pública na capital federal, Carlos Seidl (1918, p. 399), sugeriu a aplicação de tal
medida no combate à gripe, ainda que seu prognóstico em relação à doença não
fosse dos mais otimistas. Para o médico, contra a gripe não havia profilaxia interna-
cional ou remédio específico eficazes, só funcionando satisfatoriamente a profilaxia
individual.

16 Segundo Bertucci (2003), em São Paulo os “Conselhos ao Povo” foram publicados
na imprensa por iniciativa do serviço sanitário do estado. Elaborados pela diretoria
de saúde, os textos (reeditados e resumidos), veiculados nos jornais diários, faziam
apelo à adoção de medidas de higiene pessoal e coletiva.

17 Cf. Diario de Noticias (14.10.1918, p. 2); Diario da Bahia (31.10.1918, p. 1); Jornal de

Noticias (03.11.1918, p. 2); O Imparcial (24.11.1918, p. 1); A Tarde (25.11.1918, p. 3)
18 No artigo “Conselhos ao povo”: educação contra a influenza de 1918, Liane Bertucci

(2003a) discorre sobre a campanha educativa viabilizada pela imprensa paulista.
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19 Tratamos desse assunto no primeiro capítulo.
20 O isolamento em domicílio não era considerado apropriado quando a residência

estava situada em zona populosa, ou quando se tratava de moradia coletiva (inter-
natos, hotéis, hospedarias, casas de pensão e de cômodos, cortiços, etc.). Contudo,
é interessante destacar que em princípios do século XX, a “promiscuidade da
doença”, o peso dos cuidados, os odores, as secreções e o drama cotidiano, todos
esses problemas que faziam parte da rotina do doente, já começavam a ser pouco
tolerados pelos ocupantes da casa – família e serviçais. (ARIÈS, 1989, p. 623) Ainda
assim, a transferência das responsabilidades para com o doente e também a “morte
escondida no hospital” só começaram a se generalizar a partir da década de 1950.
(ARIÈS, 1989)

21 Esse hospital prestava atendimento ao contingente de militares em serviço na Bahia.
22 Esse hospital prestava assistência aos integrantes da comunidade portuguesa e a

seus descendentes, residentes ou de passagem pela Bahia.
23 Consta o registro diferenciado dessas doenças no quadro nosográfico desse hospi-

tal.
24 Para a nossa análise, optamos por considerar apenas essas doenças do aparelho

respiratório, em detrimento de outras presentes nos registros do Santa Isabel, tais
como congestão e edema pulmonar, pleurisia, pneumonia bastarda, rinite, sinusi-
te, tuberculose, etc., porque constituem as relacionadas à epidemia nos registros de
óbito, relatórios e estatísticas da época.

25 Cf. Delumeau (1989); Ranger e Slack (1992); Rosenberg (1992)
26 Através da oração – Pro vitanda mortalitate vel tempore pestilentiae – os fiéis

imploravam à Deus o final da epidemia; “livrai-nos da morte e de mais pestilência”
seria uma tradução livre e aproximada da frase que dá título à oração. Cf. Fonseca
(1918, p. 270)

27 Cântico que precede a bênção do Santíssimo Sacramento, no rito católico. (FAL-
CÃO, 2004)

28 Cf. Jornal de Noticias (06.10.1918, p. 3, 29.10.1918, p. 2); Diario de Noticias (29.10.1918,
p. 1)

29 Cf. Abrão (1998), Bertolli Filho (2003), Bertucci (2004)
30 Nota-se a atitude preconceituosa do repórter já nessa sua descrição do pai-de-

santo. A preocupação em descrever os traços fisionômicos do curador, identifican-
do-o à sua origem étnica, revela a ideologia vigente, segundo a qual os negros
seriam biologicamente inferiores, fundamentada nos estudos médico-legais,
etnográficos e psicossociais desenvolvidos por Nina Rodrigues. Cf. Corrêa (2001)

31 Segundo Slack (1992, p. 4), desde os tempos mais remotos, as pessoas procuram na
religião encontrar explicação e consolo para o flagelo da doença. Nesse sentido,
sempre existiu a visão de que Deus enviava a peste como um castigo ou martírio aos
que não puderam resistir às tentações. Tratava-se de atitude que andava de mãos
dadas com certo fatalismo popular em face do desastre.

32 Nas nossas pesquisas não achamos nada sobre Bojô. Acreditamos que a grafia esteja
errada, e em vez de Bojô seja Bêje, o mesmo que Ìbejì ou Ìgbejì. Ibeji ou Igbeji são
divindades gêmeas, costumeiramente sincretizadas, no Brasil, com os santos gême-



255

os católicos Cosme e Damião. (NAVA, 2003, p. 194) Segundo a reportagem
supracitada, havia duas imagens juntas e iguais no altar de Pai Nicácio, isto reforça
a nossa hipótese de que se tratasse de Bêje ou Ibeji – no sincretismo religioso São
Cosme e São Damião, santos associados à prática da medicina e à cura das doenças.
Cf. COSME..., (200-)

33 Bonokô, anteriormente Gunokô, corruptela de Igunnukô. Babá Igunnuko ou
egunokô, é um Egungun africano, ou seja, um espírito ancestral, pertencente à
mitologia yorubá. Os nagôs cultuam de diversas formas os espíritos dos mais velhos,
de acordo com a posição hierárquica que ocuparam dentro da comunidade e com
a sua atuação em prol da preservação e da transmissão dos valores culturais. Só os
espíritos especialmente preparados para serem invocados e materializados recebem
o nome Egun, Egungun, Babá Egun ou simplesmente Babá (pai), e são objeto desse
culto todo especial. Porque o objetivo principal do cultos dos Egun é tornar visíveis
os espíritos dos ancestrais, agindo como uma ponte, um veículo, um elo entre os
vivos e seus antepassados. E ao mesmo tempo que mantém a continuidade entre a
vida e a morte, o culto guarda estrito controle das relações entre os vivos e mortos,
estabelecendo distinção bem clara entre os dois mundos: o dos vivos e o dos mortos
(os dois níveis da existência). O culto aos Egungun é uma das mais importantes
instituições, e tem por finalidade preservar e assegurar a continuidade do processo
civilizatório africano no Brasil. Trata-se do culto aos ancestrais masculinos – origi-
nário de Oyo, capital do império Nagô – implantado no Brasil no início do século
XIX. Cf. GUNOKÔ (200-) e EGUNGUN (200-)

34 Festas do calendário religioso da Igreja Católica. A autora se refere ao período do
inverno baiano, que vai de maio (mês de Maria) a agosto. (VIANNA, 1994, p. 220)

35 Segundo a autora, os usos e costumes do final do século XIX perduraram, com
pequenas modificações, até a década de 1940, quando a Segunda Guerra Mundial
provocou verdadeira revolução no cotidiano das pessoas. Para Vianna, até então “as
inovações não eram vistas com bons olhos. A vida do filho teria de ser como a do pai,
assim como a do neto teria de ser como a do avô. A mesma casa, os mesmos móveis,
tudo com variações imperceptíveis, surgidas naturalmente com o passar dos tem-
pos”. (VIANNA, 1994, p. 19)

36 Geralmente, um ou mais desses ingredientes acima citados eram colocados em
camadas alternadas com açúcar mascavo ou rapadura (dependendo da consistên-
cia desejada), e levados ao fogo numa panela de barro tampada para cozinhar no
próprio líquido que se desprendia da mistura. (VIANNA, 1994, p. 215-218) Após
o período estabelecido para o cozimento, o xarope podia ser engarrafado e utiliza-
do. Algumas receitas acrescentavam aguardente macerada; depois de engarrafada,
a mistura era posta ao sereno ou era enterrada de cabeça para baixo. Segundo
Hildegardes Vianna (1994, p. 214), “tais medicações eram olhadas com certo res-
peito, obedecendo a uma contagem rigorosa de dias. Alguns tinham de ser usados
com pausas estratégicas, na base de 21 dias de uso para sete de descanso, ou no
equilíbrio de sete semanas de tratamento para sete semanas de espera, para ver no
que tinha dado”.

37 Hildegardes Vianna (1994, p. 213) explica que o povo estabelecia diferença entre
xarope e “lambedor”. Enquanto o xarope era mais líquido, ou fluído, o lambedor
era “quase em ponto de pasta, caramelado, grosso, custava a sair da garrafa, e a
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colher servida, para ficar limpa, precisava ser lambida a fim de não ficar incompleta
a dose prescrita”.

38 “Jasmim” era um eufemismo para as fezes de cachorro pequeno. O xarope de
“jasmim” de cachorro era muito utilizado em casos de pleurisia, bronquite com
escarro de sangue ou coisa semelhante. (VIANNA, 1994, p. 216-217)

39 Considerado ótimo remédio contra a tuberculose. (VIANNA, 1994, p. 217)
40 A gordura ou banha da galinha. Aplicava-se friccionando a pele até a sua completa

absorção; em seguida cobria-se o enfermo com um pano (geralmente, uma flanela)
para aquecê-lo. (VIANNA, 1994, p. 221)

41 O sabugueiro era muito usado em casos de sarampo; a tília servia para a tosse e para
as mucosidades dos pulmões e dos brônquios. (VIANNA,1994, p. 224)

42 Os pés do doente eram mergulhados em um balde de água bem quente, constan-
temente renovada para não deixar cair a temperatura; quando o doente começava
a suar, era-lhe administrado um chá bem forte ou uma bebida alcoólica; logo após,
seus pés eram retirados da água e envoltos num tecido grosso de lã ou algodão, e
seu corpo era agasalhado por inúmeras camadas de cobertores; depois de o doente
suar a ponto de molhar as roupas do corpo e as da cama, os cobertores eram
retirados vagarosamente, para evitar mudança brusca de temperatura; a seguir, o
enfermo despia-se das roupas suadas, e seu corpo era friccionado com álcool
canforado, vestido e aquecido com roupas de cama limpas; tomava então um chá
ou mingau morno e ia dormir. (VIANNA, 1994, p. 225)

43 Para o Dr. Joseph Chalier (1919, p. 212), Chefe de Clínica Médica da Faculdade de
Lyon, “[...] a quinina é[ra] quase um específico da gripe”. No tratamento da “gripe
simples”, o médico recomendava repouso e a administração de 1a 1,5 grama de
quinina por um período consecutivo de três dias. Segundo Chalier (1919), tais
doses poderiam provocar alguns distúrbios auditivos, mas valia pena passar por tal
incômodo, tendo em vista os benefícios terapêuticos e profiláticos daquele remé-
dio.

44 De outro lado, argumentava Ferreira (1900) se a quinina não representava um
medicamento específico da gripe, podia-se afirmar que este agente terapêutico
auxiliava na cura desta doença, pois atuava como “[...] anti-fluxionário, tônico,
vaso-constritor e hipertensor, em uma doença onde o elemento congestivo, a
vasodilatação e a hipotensão arterial representam um papel importante“. Segundo
Pires (1919, p. 3), até a epidemia de 1918-19 era de uso recorrente entre os médicos
alopatas o uso da quinina, tanto na profilaxia como na terapia da gripe. Além dos
sais de quinino, utilizavam-se também a aspirina, o piramido, o salofeno, e seus
congêneres.

45 Pires (1919, p. 4) destaca em seu texto um dos medicamentos mais utilizados pelos
médicos – os tônicos. O autor os classifica como os gerais (álcool, cola, canela e
quina), os cardíacos (óleo canforado, cafeína, esparteína e digitale) e os nervinos
(estricnina, glicerofosfatos, e arsenicais). Para o médico, entretanto, a denomina-
ção de tônico não era apropriada tendo em vista que tônico é o que dá forças ao
organismo, e nenhuma daquelas substâncias tinha o poder de revigorar; o que
realmente faziam era excitar, estimular o organismo de modo que este utilizasse as
suas próprias reservas. Os verdadeiros tônicos eram os alimentos, estes, sim, real-



257

mente proporcionavam energia vital. O autor critica a utilização abusiva dos tôni-
cos. Em suas palavras: “[...] para combater a astenia característica da doença, devi-
da, provavelmente à ação das toxinas sobre o sistema nervoso”, os médicos empre-
garam altas doses de óleo canforado e de adrenalina. Pires (1919) acrescenta que
“como os médicos não tinham um critério seguro para medir as forças dos doen-
tes”, os analéticos tornaram-se, então, a panacéia do momento.

46 Segundo Accacio Pires (1919), as complicações nervosas consistiam em confusões
mentais e ataque às meninges (meningites), aos centros nervosos (mielites e
encefalites) e aos nervos periféricos. As complicações circulatórias mais
freqüentemente observadas eram a insuficiência cardíaca e as hemorragias (uterinas,
nasais, enterorragias, hemateses e hemotises). As complicações pulmonares mais
freqüentes eram as broncopneumonias e as pneumonias. E por fim, havia as com-
plicações gastrointestinais. (PIRES, 1919, p. 4-6)

47 Barbosa (1918) orientava que a boca e a garganta deveriam ser lavadas com água
fenicada a 1%, ou com água e ácido salicílico a 1 por mil, podendo ser também
utilizado outro antiséptico. (o Imparcial, 24.10.1918, p. 1) Em 1900, Ferreira
recomendava que fosse feita a anti-sepsia e a assepsia da boca e do nariz utilizando-
se substâncias como o licor de Van Switen em meio copo d’agua, e uma solução de
formol, mentol ou solução fenicada para os gargarejos e lavagens da boca.

48 No que dizia respeito ao emprego da antipirina, esta poderia ser empregada para
atenuar a dor e baixar a temperatura. (PIRES, 1919, p. 3-4) Contudo, Ferreira
advertia que não se devia abusar dessa substância, “porque ela tem a propriedade
de diminuir a excreção renal, o que é um inconveniente, porque o organismo não
pode desembaraçar-se das toxinas elaboradas por ele mesmo”. (FERREIRA, 1900)

49 Outras fontes citam também a utilização de outros purgantes, como calomelanos e
anidiol. Cf. SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor do serviço sanitário...,
(1912-1918), Pires (1919, p. 6)

50 Bertolli Filho (2003) e Bertucci (2004) discutem minuciosamente o assunto em
trabalhos referentes à epidemia em São Paulo.




