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6

A Viagem da “Espanhola” pelos
Sertões da Bahia

A gripe segue sempre uma marcha interessante. A princí-
pio os grandes centros colocados nas grandes linhas de co-
municação são invadidos e de cada um destes pontos ela
espalha-se, formando focos secundários para as aglomera-
ções humanas de menor importância, para ganhar final-
mente, as localidades mais isoladas. Outros, porém, afir-
mam, que a moléstia mostra-se muito caprichosa na sua pro-
pagação, ora marcha de uma a outra povoação, ora aparece
sucessiva ou simultaneamente sobre localidades mais ou menos
afastadas, respeitando ao menos momentaneamente as regi-
ões intermediárias. (FERREIRA, 1900)

Neste capítulo, nos propomos acompanhar a trajetória da “espa-
nhola” pelo interior do estado, no intuito de apresentar um contexto
diverso daqueles estudados até então pela literatura especializada, que,
de modo geral, tem privilegiado os grandes centros urbanos. Ao estudar-
mos a inserção do evento epidêmico na vida das cidades do interior e das
pequenas comunidades rurais, pretendemos desvelar as múltiplas faces
da Bahia, refletindo sobre a realidade que a epidemia nos revela – a rede
de relações sociais e de poderes cujos elos se fortaleciam em momentos
de crise; as condições materiais de vida e as estratégias de sobrevivência
do sertanejo, em face da omissão dos poderes públicos; os problemas
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sanitários e os expedientes e recursos utilizados pelas autoridades locais
e pela população em geral para enfrentar os tempos de epidemias.

O sistema de transportes ferroviários, fluviais e marítimos facilitou
a propagação da doença pelo sertão e a gripe seguiu as rotas de comércio
e de trânsito de passageiros. Nas duas primeiras décadas do século XX,
os baianos sofriam com a falta de infra-estrutura para escoar a produção
do interior do estado, apenas pouco mais da metade dos municípios
baianos se comunicavam com a capital e com as cidades circunvizinhas
por vias férreas, marítimas ou fluviais (Mapa 2).1 Todavia, o sistema de
transportes existente facilitou a propagação da doença pelo sertão e a
gripe seguiu as rotas de comércio e de trânsito de passageiros.

Mapa 2 - Vias férreas e fluviais da Bahia em 1918

Fonte: Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925).
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Assim, tal como a “espanhola”, percorreremos os caminhos de fer-
ro e seguiremos o curso das águas, viajando de porto em porto, ao longo
da extensa via fluvial e marítima que corta e recorta o território baiano.2

Todavia, não vamos parar em todos os portos e estações, como o vapor ou
o trem. Privilegiaremos algumas cidades ou comunidades rurais, não só
pelo grau de importância que assumiram no cenário estadual, mas tam-
bém por conta da ocorrência da epidemia de gripe evidenciada na docu-
mentação encontrada.

“Dolorosa e Incômoda”: a realidade dos ser-
tões da Bahia

Após ter aportado na Baía de Todos os Santos, a epidemia de gripe
espanhola espalhou-se pelos sertões baianos.3 As notícias da epidemia
engrossaram as páginas dos jornais da capital e dos demais municípios,
fazendo com que autoridades médicas, políticas e o povo em geral se
mobilizassem na tentativa de conter o avanço do morbo.

Segundo nota publicada no periódico A Ordem (19.10.1918, p. 1),
editado no município baiano de Cachoeira, a epidemia de gripe viera
juntar-se à de febre amarela e à de peste bubônica, formando, então, a
“terrível trilogia de devastação” que abarrotava de cadáveres os cemitéri-
os das cidades do interior. Vale lembrar que, nesse período, a malária
grassava de forma quase endêmica por todo o estado e a oposição critica-
va a inércia do governo diante da “inutilização” e do “extermínio” do
homem do campo. (A Tarde, 08.05.1918, p. 01)

A lei responsabilizava a instância estadual pela execução de medi-
das “agressivas” ou “defensivas” em todo o território baiano, para “[...]
impedir a introdução de moléstias transmissíveis, bem como obstar a
disseminação das já existentes ou extingui-las”. (BAHIA. Lei nº 1.231,
de 31 de agosto de 1917, Art. 2º, alínea d) Contudo, segundo relato de
médicos e cientistas que percorreram o interior do Estado da Bahia, na
década de 1910, a população que vivia na zona rural do estado estava no
mais completo abandono, vítima do rodízio das epidemias e de flagelos
endêmicos como a doença de Chagas, a ancilostomíase e a sífilis. (NEIVA;
PENNA, 1916; PENNA, 1918; SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comissão Fe-
deral..., 1912)



262

Figura 53 - Assédio nefasto

Fonte: O Imparcial, 03.10.1918, p. 1.

Além das doenças supracitadas, a tuberculose e a pneumonia tam-
bém ceifavam muitas vidas no interior do estado. O regime alimentar
deficiente, a inobservância de regras elementares de higiene pessoal,
domiciliar e pública, juntamente com o alcoolismo, eram fatores que
também concorriam para abreviar a vida do sertanejo.

Integrante de uma comissão federal de combate à malária e febre
palustre no interior da Bahia, o Dr. Eduardo Mendes Vellozo assim des-
creveu as condições materiais de vida no sertão baiano:
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[...] as febres [...] para as matas onde existe o trabalhador sem
meios pecuniário e rústico, aí, ela campeia [...].

[...] as habitações [...] feitas de taipa, pessimamente construídas, a
ponto de não chegar à altura da coberta a tapanagem ou parede,
ficando mesmo no barro depois de seco, fendas, por onde passam
perfeitamente insetos de tamanho regular.

A cobertura é sempre feita de pindoba ou ouricuri, raramente de
telhas, de forma que, em uma residência como esta, tendo por
assoalho o solo frio e úmido, principalmente na estação chuvosa,
por cobertura, palhas, e as paredes verdadeiras venezianas; junto a
isto, a maca de varas ou a rede sem o conforto necessário para dar
calor ao corpo, além da péssima alimentação em hidratos de carbo-
no e os gordurosos, o corolário é fácil de deduzir-se.

Ao lado disto, a água apanhada no primeiro ribeiro ou fonte
próxima e bebida na mesma hora, os banhos, as noites ao relento
até tarde, o álcool, a sífilis, o fumo, coadjutores dessa intoxicação
lenta, e como conseqüência o enfraquecimento orgânico até o es-
gotamento, resultando a vitória do hematozoário.4 (SR/SIJ/DGSPB.
Relatório da Comissão Federal..., 1912)

Por sua vez, Oswino Álvares Penna, membro da expedição científica
promovida pelo Instituto Oswaldo Cruz e chefiada por Adolpho Lutz,5

ficou horrorizado com o quadro de miséria humana com o qual se depa-
rou. Diante da realidade encontrada no interior do país, o cientista indig-
nava-se com o destino das verbas públicas dissipadas na construção de
“palacetes e praças pretensiosas”, sem que se despendesse nenhum recur-
so nem se empreendesse “trabalho algum de profilaxia ou outro qualquer
de higiene pública” nos estados por onde passou. (PENNA, 1918).

Para o Dr. Álvares Penna, não se adotava nenhuma providência
para minorar o sofrimento das populações rurais porque as autoridades
competentes desconheciam a real situação. O médico atribuía a culpa de
tal ignorância aos chefes locais que, preocupados em agradar aos altos
escalões da política estadual e federal, omitiam “a verdade dolorosa e
incômoda”. O acesso do cientista a essa realidade só foi possível em virtu-
de da natureza do trabalho desenvolvido pela expedição que pretendia
estudar os portadores da verminose investigada por Lutz. (PENNA, 1918,
p. 130) 6

Todavia, as fontes que consultamos contrariam a teoria da “igno-
rância das autoridades”, sugerida por Álvares Penna, concernente às
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precárias condições de vida e às doenças que acometiam a população do
interior do estado. Em cartas e relatórios destinados à Diretoria Geral da
Saúde Pública da Bahia, os inspetores sanitários, bem como os médicos
comissionados para atender os indigentes em períodos de epidemias,
denunciavam a situação de miséria a que estava submetida a maioria da
população baiana.7Ao mesmo tempo, os órgãos de imprensa contrários
ao governo do estado faziam questão de alardear a situação desfavorável
em que se encontrava o homem do campo.

No entanto, nessas primeiras décadas da República, a própria opo-
sição reconhecia a dificuldade do estado para fazer frente àquela situa-
ção. Faltavam à Bahia recursos financeiros para a implementação de po-
líticas públicas de saúde realmente eficazes. Assim, na maioria das vezes,
propunham-se medidas paliativas para impedir que indivíduos pobres e
doentes se tornassem “sementeiras” de doenças, disseminando-as entre
as “pessoas sãs”, conforme poderemos observar no trecho a seguir:

Na dificuldade em que nos achamos para levar avante o momen-
toso problema do saneamento da Bahia, lembramos que desde já,
se poderia fazer alguma cousa no tocante ao impaludismo: a ven-
dagem do quinino a preços módicos, entrando nesse serviço a fis-
calização do Estado, não só quanto aos preços elevados, como quan-
to às falsificações.

Não ignoram os que conhecem o interior, a impossibilidade em
que se acham as populações pobres de obter o quinino.

[...]

Esses infelizes doentes, maltratados, são outras tantas sementei-
ras onde o mosquito vai colher e disseminar pelas pessoas sãs,
inoculando-lhes no sangue, os germes do impaludismo. (A Tarde,
08.05.1918, p. 1, grifo nosso)

De acordo com o médico Eduardo Mendes Vellozo, as condições
de vida do sertanejo, a extensão da área a ser saneada, e a falta de recur-
sos financeiros dos municípios, que mal davam conta das suas despesas,
eram fatores que contribuíam para dificultar a ação do governo nesse
sentido. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comissão Federal..., 1912)

Pela lei, era da competência do município a “fundação de hospi-
tais, maternidades, asilos, hospícios [...] e instituições congêneres”, ain-
da que estas estivessem submetidas à fiscalização da instância estadual.
(BAHIA. Lei nº 1.231, Art. 4º, alínea g) Entretanto, em situações excep-
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cionais e de forma provisória, nos casos em que o município não tivesse
recursos para criar ou manter serviços sanitários e de assistência pública,
o estado poderia tomar a si esta responsabilidade. (BAHIA. Lei nº 1.231,
Art.3º) Como de ordinário os municípios não possuíam as condições
necessárias e/ou muitas vezes os chefes políticos locais não consideravam
importante a criação e manutenção de serviços de assistência à saúde da
população, estes ficavam submetidos ao arbítrio do estado ou, como ocorria
comumente, sob a tutela das Santas Casas da Misericórdia.8

A ausência e/ou debilidade do estado em áreas distantes do centro
político-administrativo do estado contribuiu para que tais regiões fossem
dominadas por poderosos comerciantes e proprietários de terra. Para
proverem as suas necessidades e as de seus dependentes, bem como para
se defenderem de intervenções externas, os habitantes do sertão
entrincheiraram-se em clãs ou famílias extensas, sob o comando de um
chefe ou patriarca. (PANG, 1979, p. 122)9

No interior, o chefe político local controlava, à custa da distribui-
ção de “favores” e benefícios, ou mesmo por coerção, aqueles que se
qualificavam como votantes.10 A sua autoridade sobre os seus dependen-
tes e sua supremacia sobre os rivais eram legitimadas pelo governo esta-
dual, que lhe concedia a prerrogativa de indicar pessoas para exercerem
cargos públicos no município, favorecendo-lhe, também, os recursos
necessários para manter-se no poder e atender às demandas de seus de-
pendentes. Para o chefe político, o grau de prestígio alcançado junto às
autoridades estaduais era proporcional à quantidade de votos consegui-
dos no seu município, ou mesmo, conforme ocorria em alguns casos, na
região.

Ao mesmo tempo, os votos hipotecados pelos diversos chefes políti-
cos ao governo estadual conferiam a esta instância maior representatividade,
autoridade e influência junto ao governo federal, cujos representantes,
por sua vez, também se sustentavam no poder alimentados por sua base
eleitoral. Para fortalecer e prestigiar o governo estadual, o próprio pre-
sidente da República distribuía cargos e, às vezes, liberava alguma verba
para os melhoramentos necessários ao estado em questão.11

O sistema de barganhas se fortaleceu durante as gestões do grupo
seabrista. Conforme vimos, Seabra procurou submeter os coronéis à sua
liderança. A coesão política era importante para o restabelecimento da
autoridade do estado, fortemente abalada pelo sistema coronelista vigen-
te, que estorvava a execução de leis e políticas públicas.12 Para garantir o
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seu domínio sobre a política estadual, durante a gestão de 1912-1916,
Seabra promulgou uma lei que permitia ao governador o direito de no-
mear os intendentes municipais – criava assim um forte vínculo de de-
pendência dos intendentes em relação ao governador. (PANG, 1979, p.
123-124; SAMPAIO, 1999, p. 130-131) Tal política foi seguida pelo seu
sucessor, Antonio Moniz de Aragão, que durante o seu governo procu-
rou reforçar esses laços de dependência, reduzindo o mandato dos
intendentes de quatro para dois anos. No mesmo intuito, e com ainda
mais liberalidade que Seabra, Moniz de Aragão distribuiu favores políti-
cos, intensificando a centralização das ações assistencialistas e a distribui-
ção de cargos públicos nos municípios.

Entretanto, a existência de um partido forte, cujo líder era o go-
vernador do estado, não modificara radicalmente a estrutura político-
social da Bahia durante a República Velha.  Nas primeiras décadas do
século XX, a ausência da administração pública em áreas fundamentais
como a saúde, permitia ao poder local fortalecer-se através da distribui-
ção de favores à população pelos “coronéis” ou correlatos. Em momentos
de crise, os elos de interdependência se configuravam nos seus diversos
escalões de autoridade, ao tempo em que a articulação e a hierarquização
das categorias sociais e políticas se evidenciavam.

As camadas mais pobres da população sabiam não poder contar com
os serviços de uma infra-estrutura institucional; portanto restava-lhes re-
correr aos poderosos locais em busca de auxílio. Em decorrência do ‘fa-
vor’ recebido, a família do doente ficava eternamente reconhecida e em
dívida com seu ‘benfeitor’. Comumente, os favores prestados eram pagos
em forma de fidelidade política por aqueles que se qualificavam como vo-
tantes.13 Assim, a inexistência de políticas públicas de saúde nesses primei-
ros anos da República contribuiu para fortalecer o poder local.

Desvalido da assistência do estado, o sertanejo criava suas próprias
estratégias de sobrevivência – na maioria das vezes, enfrentava a doença
valendo-se dos recursos da medicina doméstica, dos conselhos do farma-
cêutico local ou dos serviços de um curandeiro. Confrontado com tal
realidade, o Dr. Eduardo Mendes Vellozo, em relatório enviado à Dire-
toria Geral da Saúde Pública da Bahia, chamava a atenção da autoridade
sanitária para o assunto:

Outro ponto de importância que peço vênia para observar, são
os curandeiros, que infestam o nosso sertão, praticando as maiores
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depredações, junto a inumeráveis crimes, pois nestes 74 dias em
que lá estive, dariam para encher folhas de papel os envenenamen-
tos praticados que chegaram ao meu conhecimento, inclusive
infanticídios!!! (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comissão Federal ...,
1912)

Em sua qualidade de médico, Vellozo reivindicava o direito ao exer-
cício da arte de curar para os profissionais com igual formação acadêmi-
ca. Como forma de reprimir o exercício ilegal da medicina, o médico
defendia a cobrança de multas, além da nomeação de delegados de higi-
ene regionais, bem remunerados, de comprovada idoneidade profissio-
nal e devidamente equipados com uma boa ambulância. Segundo Vellozo,
essa ação da DGSPB contribuiria não só para inibir a prática do
curandeirismo, como também para educar o sertanejo, habituando-o a
recorrer ao médico. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comissão Federal ..., 1912)

A lei previa que os municípios contassem com um delegado de
higiene, subordinado à Diretoria Geral da Saúde Pública.14 Caso não
houvesse um profissional para exercer o cargo em determinada localida-
de, o delegado do município vizinho deveria estender sua jurisdição até
aquela área. (BAHIA. Lei nº 1.231, de 31 de agosto de 1917, Art. 20)

Ao delegado de higiene cabia, entre outras funções, organizar o
serviço de higiene do município, realizar a estatística demografo-sanitá-
ria, e prestar assistência, por meio de visitação periódica, a toda a área
sob sua responsabilidade. Era também da alçada do delegado de higiene
proceder à vacinação e revacinação antivariólica da população nos muni-
cípios sob sua jurisdição. (BAHIA. Lei nº 1.231, de 31 de agosto de
1917, Art. 42) Seria, assim, da competência dessa autoridade o estabeleci-
mento de medidas profiláticas que evitassem o aparecimento de doenças
transmissíveis, como também a execução de medidas agressivas que ex-
tinguissem os focos epidêmicos. (BAHIA. Lei nº 454, de 16 de junho de
1902, Secção I, Art. 40) Nesse sentido, poderia emitir pareceres e prestar
consultoria aos intendentes e conselhos municipais referentes à saúde
pública e do município. (BAHIA. Lei nº 454, de 16 de junho de 1902,
Art. 41, itens 2º, 3º, 4º e 6º)

Poucos eram, entretanto, os médicos dispostos a se estabelecer nos
municípios e povoados distribuídos pelos mais longínquos e atrasados
recantos do vasto território baiano. A maioria preferia residir na capital
do estado, onde, além da medicina, poderia dedicar-se à política, exer-
cer algum cargo ou função pública remunerada (como professor na Fa-
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culdade de Medicina ou médico do serviço público de saúde), manter
consultório particular para atender as camadas mais abastadas da socie-
dade, cultivar as Letras, além de usufruir as benesses de um centro urba-
no mais adiantado. (REIS, 1919-1920, p. 144-271) Feira de Santana, prós-
pera cidade do interior da Bahia, em 1920 contava apenas com 30 médi-
cos para atender uma população de 77 600 habitantes. (ANNUARIO...,
1924, p. 390; POPPINO, 1968, 267-268)

Além de tudo, a função de delegado de higiene não era remunera-
da. (BAHIA. Lei nº 1.231, de 31 de agosto de 1917, Art. 21) Para prover o
seu sustento, esse profissional exercia a medicina em hospital ou clínica
particular, só atendendo gratuitamente a população em geral, em épocas
de calamidade pública ou campanha de vacinação. Contudo, o cargo con-
feria prestígio, ao lado do fato de que, em caso de nomeação para integrar
ou chefiar comissões especiais nas respectivas circunscrições (função re-
munerada), o delegado de higiene contava com a preferência do governo.
(BAHIA. Lei nº 1.231, de 31 de agosto de 1917, Art. 21) Muitos dos médi-
cos comissionados em período de epidemia para atender no interior da
Bahia vieram a assumir, mais tarde, importantes cargos políticos, como os
de intendente municipal da localidade onde haviam servido.

Nessa conjuntura, os transtornos causados pelas epidemias, mais
visíveis e mais intensos que os das doenças endêmicas, eram os que mobi-
lizavam as autoridades municipais e estaduais. Além dos fatores de or-
dem econômica e política, temia-se que indivíduos infectados por tais
doenças, ao tornarem-se portadores do morbo, o propagassem entre as
pessoas sãs. Assim, em épocas de crises epidêmicas, o estado cuidava de
nomear um médico ou comissões de médicos para dirigir as ações de
saúde capazes de obstar a disseminação do mal.

Foi assim em Juazeiro, durante a epidemia de peste bubônica (1916-
1917). Nesse período, foi instalado na cidade um hospital provisório
para isolar e tratar os enfermos. Além dessa medida, o governo do estado
nomeou uma comissão, chefiada pelo Dr. Eduardo Lins, médico do
Hospital de Isolamento, em Salvador, para “[...] verificar a natureza do
mal, fazendo o diagnóstico bacteriológico e para tomar as primeiras pro-
vidências médicas e higiênicas apropriadas ao caso”. (MONIZ DE
ARAGÃO, 1918, p. 80)15 O município também concorreu com parte das
despesas necessárias à profilaxia e extinção da doença. Em mensagem
dirigida à Assembléia Legislativa, o governador Moniz de Aragão fez
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questão de ressaltar a colaboração do intendente de Juazeiro, Cel. Aprí-
gio Duarte Filho – certamente um preposto seu naquela localidade.

Debelada a crise, a comissão foi reduzida, permanecendo apenas
um dos médicos, o Dr. Antonio Serafim Junior, e três auxiliares. Serafim
Jr. continuou a servir no hospital dos pestosos, de outubro de 1916 a
abril de 1918 16 (SR/SIJ/DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia contra
a peste bubônica em Juazeiro, 1919, p. 4). Para Moniz de Aragão (1918, p.
81), a ocorrência da peste em Juazeiro trouxe conseqüência positiva para
aquela municipalidade, tendo em vista que motivou a implementação de
algumas obras de saneamento com vistas à higiene urbana e domiciliar.

Entretanto, essa realidade não se repetira nos rincões da Bahia da
República Velha. Nos povoados pobres e longínquos as doenças prolife-
ravam, e o trabalhador rural, vivendo em condições adversas, nem sem-
pre conseguia retirar de tal situação algum saldo positivo. Subalimentados,
vivendo de maneira precária em casebres que mal os abrigavam das in-
tempéries e do ataque de animais nocivos, sem água de boa qualidade
suficiente para o consumo e para prover as necessidades da higiene indi-
vidual e da habitação; extenuado pelo trabalho, o sertanejo não tinha
como resistir às doenças que campeavam no interior da Bahia. É neste
‘sertão’, varrido pelas doenças endêmicas e epidêmicas, enfraquecido pela
miséria e abandonado pelas autoridades públicas que a “espanhola” se
disseminou.

Pelos Caminhos dos Trens e dos Rios:
a influenza maligna assola o vale
do São Francisco

De Alagoinhas a Juazeiro; de Januária a
Chorrochó: a “espanhola” palmilha os
caminhos do sertão

Iniciaremos nossa jornada a bordo dos trens da Estrada de Ferro Bahia
ao São Francisco, a primeira ferrovia a ser construída no estado.17 Tratava-se
da linha férrea federal que ligava a capital do estado a Juazeiro – cidade
situada às margens do São Francisco –, ramificando-se também no sentido
Bahia-Sergipe, conforme poderemos observar no mapa a seguir:



270

Mapa 3 - A Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925),

imagem cedida pela Biblioteca Nacional. Encarte.

Essa era a artéria ferroviária mais extensa e movimentada da Bahia18.
Partindo de Salvador em direção a Juazeiro, o trem parava em 35 esta-
ções ferroviárias. No trecho Salvador-Alagoinhas, destacavam-se, pelo
movimento de transeuntes, a Estação da Calçada, a de Alagoinhas, a de
Mata de São João, a de Pitanga e a de Pojuca. De Alagoinhas a Juazeiro,
as estações mais movimentadas eram as de Juazeiro, Bonfim, Queimadas
e Serrinha. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 69, 92-98) O trânsito intenso
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e constante de pessoas favoreceu a propagação da doença nas localidades
situadas no trajeto do trem.

Todavia, o viajante que partisse de Alagoinhas em direção a Sergipe
faria viagem menos extensa, com menor número de paradas. Das sete
estações por onde o trem passava, as de maior movimentação eram em
primeiro lugar a de Timbó, em seguida as de Sítio do Meio, Lagoa Re-
donda, Entre Rios e, finalmente, Barracão. (LASSANCE CUNHA, 1909,
p. 74)

Partindo da Estação da Calçada, em Salvador, em direção a Juazeiro,
chegava-se a uma das mais movimentadas estações daquele trecho – a
Estação de Pojuca.19 Ali a epidemia se alastrou, e para o tratamento dos
“espanholados” foi enviada ao delegado de higiene do município, Dr.
Francisco Tavares, uma ambulância com os remédios necessários. (O De-
mocrata, 22.11.1918, p. 1)

Saindo do vale do rio Pojuca, o trem atravessava a região fumageira
formada pelos municípios de Mata de São João, Sant’Anna do Catu e
Alagoinhas. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 71)20 A “espanhola” também
não poupou essa região. O município de Alagoinhas, o mais populoso
desse trecho, foi igualmente atingido pela epidemia. A cidade possuía uma
estação férrea muito movimentada – por ali passavam os trens que faziam o
percurso Salvador-Juazeiro-Salvador, bem como aqueles que iam e vinham
de Propriá, no Estado de Sergipe, com destino à capital da Bahia. Segun-
do Lassance Cunha (1909, p. 67-71), em 1909, entre Alagoinhas e Juazeiro,
transitaram 1 078 212 passageiros por quilômetro.

Quando a gripe chegou a Alagoinhas, os habitantes desse municí-
pio já conviviam com a malária em suas mais diversas formas clínicas.
Aquela região de vale era cercada de pântanos por todos os lados, e como
o município não dispunha de serviço de água encanada, multiplicavam-
se cisternas e barris de água por todas as casas da cidade, sem a proteção
necessária, o que favorecia a proliferação dos mosquitos transmissores da
febre palustre e da febre amarela entre os habitantes do município. (SR/
SIJ/DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia contra a febre amarela...,
1919, p. 2-6)

A cidade também não contava com um serviço de saúde voltado
para as camadas mais desfavorecidas da sociedade, e era elevado o núme-
ro de pessoas que não possuíam os meios materiais necessários para so-
breviver. Entretanto, ali clinicavam, em consultórios particulares, os
médicos José Ferreira Neto, João Deoclécio Ramos e Maurillio Pinto da



272

Silva. Este último, além da função de médico, acumulava as de delegado
de higiene e intendente municipal. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório dos traba-
lhos de profilaxia contra a febre amarela..., 1919, p. 3-7)

Desaparelhados para enfrentar o flagelo, tanto os munícipes quan-
to a autoridade sanitária local mobilizaram-se para solicitar ao governo
do estado os medicamentos necessários para o tratamento dos acometidos
pela doença. A pressão exercida produziu resultado; a imprensa gover-
nista fez questão de divulgar que fora enviada ao delegado de higiene da
cidade uma ambulância com remédios para o tratamento dos
“espanholados”. (O Democrata, 17.11.1918, p. 2)

Ali a gripe não escolheu apenas os pobres, os muito velhos ou os
recém-nascidos. A morte de mulheres jovens, com filhos pequenos por
criar, e pertencentes a famílias eminentes naquela sociedade, era notícia
constante nos jornais da região, e objeto de consternação geral. Todavia
as vítimas anônimas, pessoas das classes menos favorecidas, cuja morte
fora precipitada por doenças precedentes ou por carência alimentar, não
figuravam no obituário dos jornais, em cujo necrológico eram prantea-
dos apenas os personagens mais eminentes da sociedade. (Folha do Norte,
16.11.1918, p. 2)

Saindo de Alagoinhas em direção a Juazeiro, o trem passava pelo
município de Serrinha.21 Em carta enviada ao diretor da DGSPB no dia 19
de outubro de 1918, Antonio Contreiras22, médico designado para assistir
os “espanholados”, informava que na sede desse município, apesar da in-
tensidade de propagação da epidemia, que chegou a atingir famílias intei-
ras, na maioria dos casos a gripe se manifestara de forma benigna. (SR/SIJ/
DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor do serviço sanitário ..., 1912-1918)

Entretanto, na localidade de Lamarão, distrito de Serrinha, a situ-
ação era mais grave – a média de óbitos era de seis por dia, e os medica-
mentos levados por Contreiras não foram suficientes para tratar tão grande
número de enfermos. (SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor geral de
saúde sobre: combate ao mosquito..., 1917-1918)

Em outra missiva, enviada ao diretor da DGSPB um mês após a
primeira, Contreiras mostrava-se bastante abalado com o que presenciara.
Segundo o seu depoimento, o pequeno povoado, com população estimada
em 1 200 habitantes, estava “transformado numa grande enfermaria, sem
uma única pessoa em bom estado de saúde”. (SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebi-
das pelo diretor do serviço sanitário sobre ataques de gripe..., 1912-1918) O médi-
co deixava entrever, em seu relato, a fragilidade da situação:
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Passei dois dias e duas noites em uma casa onde existiam oito
doentes: a melhor que encontrei.

Corri grande risco, mas naquele momento julguei a minha saú-
de muito inferior ao sofrimento de tanta gente.

Felizmente, a Providência Divina tem me feito passar incólume
por todos esses perigos. (SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo dire-
tor do serviço sanitário ..., 1912-1918)

Nesse povoado, a doença associou-se à extrema pobreza dos habi-
tantes, e a falta de recursos suficientes para prover o seu tratamento con-
correu para a grande cifra de óbitos que em curto espaço de tempo atin-
gira aquela pequena povoação. Para Contreiras, era aterradora a visão de
“famílias inteiras de homens do povo [...] atirados para aqui e para ali,
sem o menor conforto, sem o mínimo tratamento, sem o próprio alimen-
to”, e a população mostrava-se apavorada com o curso seguido pela epi-
demia. Diante da gravidade da situação, o médico considerava uma feli-
cidade ainda existirem, naquela comunidade, pessoas que, mesmo em
estado de convalescença, encarregavam-se de realizar regularmente o
enterramento das vítimas. (SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor do
serviço sanitário ..., 1912-1918)

Vale destacar que apesar da sua condição de médico comissionado
pelo poder público, Antonio Contreiras não se furtou a denunciar as
precárias condições materiais de vida a que estava submetida a popula-
ção, nem a falta de uma estrutura mínima de serviços de saúde pública
para prestar atendimento aos enfermos daquela municipalidade. Con-
forme afirmamos anteriormente, o estado só enviava médicos à região em
casos de ameaça de crise epidêmica. Contreiras já havia estado nesse
município em setembro do mesmo ano, quando ali irrompera a peste.
(SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor geral de saude sobre: combate ao
mosquito ..., 1917-1918)

Em Serrinha, os munícipes não se mantinham passivos; procura-
ram expressar sua insatisfação com a omissão das autoridades, através de
críticas veiculadas no jornal local –Jornal de Serrinha – chegando mesmo
a ensaiar manifestação pública de desagrado, com direito a vaias, quando
da chegada do médico comissionado. Contudo, diante do risco que cor-
riam, e em face do comprometimento e da dedicação evidenciados pelo
médico, as demonstrações de desagrado foram esquecidas. (SR/SIJ/
DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor do serviço sanitário..., 1912-1918)
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Antes de chegar a Juazeiro, o trem passava pela então denominada
cidade de Bonfim, município que registrava 37 517 habitantes. Nesse
período, estava em construção um ramal que ligaria Bonfim a Mundo
Novo, passando por Jacobina; portanto, tratava-se de uma estação bas-
tante movimentada. (ANNUARIO..., 1924, p. 229, 389) Naturalmente, a
gripe também se propagou por essa localidade. Notícias veiculadas no
Jornal de Noticias (04.11.1918, p. 3) informavam que a doença grassava
com bastante intensidade no município. O intendente não esperou pela
ajuda do estado; mandou instalar, a expensas do erário municipal, um
posto médico para atender os “espanholados”, sob a direção do Dr. João
Lessa, um dos clínicos locais.

Em questões de saúde, esse município guardava certa independên-
cia em relação ao governo estadual – no período, a população de Bonfim
estava mobilizada em torno da construção de um hospital, cujas obras já
se mostravam bastante adiantadas. O edifício seria composto por duas
enfermarias – uma masculina e outra feminina – com 12 leitos cada; salão
nobre; capela; farmácia; sala de banco; sala de operações; e necrotério (a
ser instalado em pavilhão próprio). Os clínicos locais – Eduardo Britto,
João Lessa e José Satyro de Oliveira – já se haviam oferecido para prestar
serviços gratuitos no hospital. (Jornal de Noticias, 10.11.1918, p. 2)

Chegando ao ponto final da Ferrovia Bahia ao São Francisco, per-
cebemos que a população da cidade de Juazeiro também não escapou de
sofrer os efeitos da gripe espanhola.23 Ali a epidemia durou 40 dias,
atingindo maior intensidade entre 6 de outubro e 26 de novembro de
1918. Situada às margens do Rio São Francisco, essa cidade portuária,
também ponto final da estrada férrea que ligava o sertão da Bahia à capi-
tal, era comumente bombardeada por doenças epidêmicas e endêmicas –
a peste, o impaludismo, as “febres de mal caráter”, a ancilostomíase, a
enterite, a angina, a sífilis e a tuberculose –, que atormentavam os seus
moradores. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia contra a
peste bubônica em Juazeiro, 1919, p. 5, 7-8)

Mais branda que a devastadora peste abatida sobre a cidade nos
anos anteriores (entre 1916-1917), a epidemia de gripe em Juazeiro ad-
quiriu caráter benigno, apesar de ter atingido mais de dois terços da
população. De acordo com José Serafim Júnior, delegado de higiene
daquele município, a doença manifestou-se na sua forma brônquica, e os
15 óbitos registrados referiam-se a pessoas oriundas do Alto São Francis-
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co, onde a epidemia assumira a forma pneumônica, a mais letal. (SR/SIJ/
DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia contra a peste bubônica em Juazeiro,
1919, p. 5)

O médico atribuía o resultado satisfatório obtido em Juazeiro às
medidas sanitárias que havia estabelecido. À época, contudo, já era do
conhecimento da classe médica que pouco se podia fazer para evitar e
curar aquela doença. Todavia, ainda que compartilhassem dessa visão, os
médicos defendiam a adoção de medidas de higiene coletivas e individuais,
pois que estas medidas, mesmo não extinguindo o mal, contribuiriam
para barrar o seu desenvolvimento.

Serafim Jr. especifica, mas as providências tomadas possivelmente
eram as mesmas que ministrara na ocorrência da peste bubônica naquela
cidade – medidas comuns em casos de epidemia de doenças transmissíveis,
tais como o isolamento do enfermo; as desinfecções dos domicílios e de
pontos onde havia aglomeração de pessoas (igrejas, escolas, etc.); a verifi-
cação de óbitos; e o exame “bacterioscópico” dos cadáveres suspeitos.
(SR/SIJ/DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia contra a peste bubônica
em Juazeiro, 1919, p. 4)

Juazeiro ocupava posição estratégica naquela região – era ao mes-
mo tempo ponto final da Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, e
porto fluvial de onde partiam as embarcações que percorriam a mais
importante hidrovia baiana, constituída pelo rio São Francisco e seus
afluentes. Os vapores e lanchas da Viação do São Francisco empreendiam
viagens mensais entre as diversas cidades interligadas por essa grande
bacia fluvial. (ANNUARIO..., 1924, p. 302)24

Em outubro de 1918, o diretor da Viação do São Francisco enviou
telegrama ao secretário da Agricultura, no qual comunicava que a “influenza
hespanhola”, surgida no trecho mineiro do São Francisco, havia prostra-
do quase toda a tripulação do vapor “Rio Branco”, do que resultara a
morte de um foguista, em Januária. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1) O
diretor informava que na ocasião havia providenciado assistência médica
para os doentes, além de desinfecção da embarcação.

Assim como o vapor Rio Branco, a gripe subiu o rio, propagando-
se pelas cidades ribeirinhas e atingindo também municípios e povoados
circunvizinhos. Os jornais de Salvador informavam que Bom Jesus da
Lapa, Rio Branco, Barreiras, Remanso, Juazeiro, Curaçá, Abaré,
Chorrochó e Santo Antonio da Glória haviam sido atingidos pela gripe.25



276

Mapa 4 - Detalhe da hidrovia do São Francisco

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

A DGSPB designou médicos comissionados para tratarem dos indi-
gentes atacados de gripe nesses municípios. Para as cidades de Rio Branco
e Bom Jesus da Lapa foi nomeado João Cupertino da Silva. Victal Cardoso
do Rego, percebendo a gratificação mensal de 400$000, foi designado para
assistir os acometidos pela gripe na cidade do Remanso, onde já assumia a
função de delegado de higiene. (Diario de Noticias, 30.11.1918, p. 1) Para o
mesmo município, foi enviada também uma remessa de remédios destina-
dos ao tratamento dos indigentes. (O Democrata, 22.11.1918, p. 1)

Para as cidades de Curaçá e Barreiras, a DGSPB enviou igualmen-
te aos intendentes os remédios necessários ao socorro dos enfermos indi-
gentes. Já para Chorrochó, Santo Antonio da Glória e Abaré, a DGSPB
comissionou um médico – José Maria Monteiro – para atender os
“espanholados”. (Diario da Bahia, 11.01.1919, p. 1)
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Em Santo Antônio da Glória ocorreu fato bastante inusitado. Uma
das vítimas da gripe – Antonio Lino – não pôde ser enterrada no cemité-
rio local, porque o vigário Emilio Ferreira lhe negara sepultura, alegan-
do que o morto fora casado apenas no civil. À redação do Diario da Bahia
chegou telegrama procedente de Quixabá pedindo providências em re-
lação àquela situação. O remetente, assinado Antonio Teixeira, informa-
va que a necrópole de Santo Antônio da Glória era de propriedade pri-
vada do vigário, que dela auferia vultosos rendimentos, ainda que não se
preocupasse com a conservação do local, encontrado em péssimo estado,
sem as mínimas condições higiênicas. (Diario da Bahia, 28.12.1918, p. 1)

Esse relato revela a importância dos ritos fúnebres para a socieda-
de baiana. Nessa localidade, além da ação nefasta da epidemia, que viti-
mava e aterrorizava as pessoas, os habitantes do lugar defrontaram-se
com violenta quebra dos costumes. Ademais, negar sepultura ao morto
sob tal alegação era o mesmo que excomungar aquela pessoa em vida,
banindo-a do seio da comunidade; provocava na família enlutada a sen-
sação de não-pertencimento.

De Alagoinhas a Barracão: o nordeste da Bahia
dominado pela “espanhola”

Da Estação Férrea de Alagoinhas partiam também os trens que fazi-
am linha para Sergipe. Esta era uma em região de terras férteis, produto-
ra de cana-de-açúcar e cereais, além da pecuária de gado bovino, cuja
colonização e povoamento seguira o curso dos rios Joanes, Itapicuru,
Inhambupe, Subahuma e Rio Real. (BARROS, 1920, p. 739-1065) O
traçado da ferrovia desenvolvia-se pelo município de Entre Rios, passan-
do pelo arraial do Timbó e pelos povoados de Esplanada e Cajueiro,
estendendo-se até o município de Barracão.

Ao chegar a Entre Rios,26 movimentada estação do ramal do Timbó,
a gripe agiu com presteza, espalhando-se por toda a região. Carta envia-
da ao Diario de Noticias (30.11.1918, p. 1) relatava o fato de que, em
Maracangalhas, povoação anexa a Entre Rios, morria diariamente gran-
de número de pessoas; havia dias em que chegavam a ser realizados três
enterros. As usinas São Paulo e Entre Rios muitas vezes tiveram de sus-
pender suas atividades por falta de pessoal para executar o trabalho.
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O jornalista que publicara a carta repudiava a posição do governo.
Em sua opinião, a DGSPB deveria enviar àquela localidade um médico e
remédios para tratar os doentes; o articulista indignava-se com os políti-
cos locais, que não reclamavam providências por parte das autoridades
estaduais. (Diario de Noticias, 30.11.1918, p. 1) Conforme a teoria de Oswino
Penna (1918, p. 130), os chefes locais não queriam desagradar às autori-
dades, expondo-lhes à incômoda realidade.

Assim, sem que nada fosse feito para obstar sua marcha, a gripe
chegava também a Inhambupe. O município possuía 33 033 habitantes27,
dispunha de comércio desenvolvido, e comunicava-se com os municípios
vizinhos por estradas denominadas reais, exportando as safras de fumo
pela linha férrea que passava por Alagoinhas. (BARROS, 1920, p. 1065)

Em 6 novembro de 1918, o Diario de Noticias publicava na primeira
página a notícia de que o major Cosme de Farias reivindicava do gover-
nador a remessa de remédios e a nomeação de um médico para essa
localidade, a fim de tratar a grande quantidade de pessoas pobres acome-
tidas pela gripe. Na ocasião, o jornalista opinou que o pleito daquele
chefe político “era justo e digno de ser atendido”. Três dias depois, o
periódico governista O Democrata (09.11.1918, p. 1) anunciava que fora
expedida uma ambulância, a fim de que o delegado de higiene daquele
município, Dr. Cesário da Rocha, pudesse socorrer os indigentes.

Os esforços empreendidos na tentativa de conter a ação nefasta do
morbo mostraram-se vãos, e a “espanhola” prosseguia em sua marcha,
atingindo o arraial do Timbó, ponto de parada do ramal.28 A epidemia aí
se alastrou, atacando famílias inteiras, alcançando também o povoado de
Esplanada. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório sobre tratamento de indigentes ...,
1919)29 Para tratar dos atacados de gripe nessas localidades, a Diretoria
da Saúde Pública designou o médico Antonio Contreiras, que naquele
período prestava serviço em Serrinha, equipando-o com os remédios
necessários ao tratamento da doença. (Diario de Noticias, 12.11.1918, p. 2)

No ano seguinte à erupção da gripe em Esplanada, a “espanhola”
seguia em franca atividade na região. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório sobre tra-
tamento de indigentes..., 1919) Como o número de infectados continuava
alto, em 1919, a diretoria da DGSPB nomeou Joaquim Veridiano Araújo
Lopes para exercer a função de delegado de higiene do Conde30 e assu-
mir a profilaxia e tratamento da gripe e da febre palustre que também ali
grassavam, manifestando-se da mesma forma nesses municípios, assim
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como no povoado de Cajueiro e no município de Barracão. (O Democra-
ta, 17.11.1918, p. 2)

Cajueiro era uma estação do Ramal do Timbó e, ao mesmo tempo,
ponto inicial da estrada de rodagem com destino a Cipó. (BARROS,
1920, p. 739) Em 1914, o povoado, hoje cidade de Acajutiba, possuía
apenas 20 casas. (GIESBRECHT, 200-) Em 1919, 29 pessoas contraíram
a gripe. Cifra de impacto, se considerarmos o número de casas registra-
do em princípios daquele qüinqüênio – significa que 1,45% dos morado-
res de cada casa havia sido infectado. No município de Barracão, atual-
mente denominado de Rio Real, o transtorno foi menor. Apenas 0,37%
dos seus 12 491 habitantes contraíram a gripe em 1919. (SR/SIJ/DGSPB.
Relatório sobre tratamento de indigentes ..., 1919)31

Tal como ocorrera em Esplanada, os casos de gripe em Barracão,
Cajueiro e Timbó resultaram, em sua maioria, na cura do doente. (SR/
SIJ/DGSPB. Relatório sobre tratamento de indigentes..., 1919) Entretanto,
em localidades onde todos eram conhecidos e/ou possuíam algum grau
de parentesco, a ação da doença e a ameaça que esta representava à vida
dos entes queridos, fez com que se intensificassem o medo das experiên-
cias de dor.

Ademais, segundo os registros de Veridiano Lopes, nessas locali-
dades a maioria dos atingidos pela doença pertencia ao sexo masculino,
e se encontrava na fase adulta. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório sobre tratamento
de indigentes..., 1919) Esses indivíduos certamente estavam engajados em
atividades produtivas de onde tiravam o próprio sustento e o de suas
famílias. Seu forçoso afastamento do trabalho por um período de quatro
ou cinco dias, prazo em que o indivíduo sofria os efeitos da doença, pode
ter-lhes causado algum prejuízo, tendo em vista que, nessas comunida-
des, as pessoas dependiam da lida diária travada no campo.

Localizado na mesma região, o município de Itapicuru também foi
atingido pela epidemia. Segundo registros do censo de 1920, 14 338
habitavam essa localidade.32 Para atender as pessoas acometidas pela gri-
pe em Itapicuru, o estado nomeou em comissão o médico João Gualberto
Dantas Fontes, com a gratificação de 300$000 mensais, que acumularia
também a função de delegado de higiene no município. (Diario de Notici-
as, 23.12.1918, p. 1) Conforme podemos observar, ao seguir os cursos
dos rios e os caminhos de ferro, a gripe foi-se irradiando pela região,
atingindo também os municípios circunvizinhos.
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Assim encerramos a nossa trajetória pelo rio São Francisco e pela
estrada férrea que ligava Juazeiro a Salvador, e esta última a Cedron, em
Sergipe. Seguiremos agora para a região dominada pelo rio Paraguaçu,
partindo em direção à sua nascente.

Do Recôncavo à Chapada: a gripe viaja
pela Estrada de Ferro Central da Bahia

A Estrada de Ferro Central da Bahia era uma das ferrovias mais anti-
gas do estado e ligava o ‘alto sertão’ da Bahia a importantes portos fluviais e
marítimos do Recôncavo. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 106; ZORZO,
2000, p. 102)33 A linha principal dessa via férrea partia da cidade de São
Félix em direção à Chapada, pontuda pelas estações de Jenipapo, Tapera,
João Amaro e Queimadinhas, até chegar à Estação Bandeira de Mello. Ha-
via ainda o ramal de Machado Portella, e um segundo ramal que ia de
Cachoeira à cidade de Feira de Santana. (ANNUARIO..., 1924, p. 299)

Mapa 5 - Estrada de Ferro Central da Bahia

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

A ferrovia fora inicialmente concebida para servir à Chapada
Diamantina, cujas jazidas de ouro e diamantes alimentavam próspero
comércio. Essa linha férrea cortava também uma área de terras férteis,
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caracterizada pela diversidade e variedade das atividades produtivas:
cultivos do fumo, da cana-de-açúcar, do algodão, de cereais, do café e da
mandioca, bem como a criação de gado. (LASSANCE CUNHA, 1909, p.
106-109)

Assim, a Estrada de Ferro Central da Bahia era uma via de grande
importância – percorria uma grande área, interligando cidades, vilas e
povoações, que, por sua vez, serviam como ponto de embarque e de esco-
amento da produção da região cortada pela ferrovia. Às estações de João
Amaro e de Sítio Novo, por exemplo, ambas localizadas no atual municí-
pio de Iaçu, chegavam, diariamente, tropeiros originários de cidades como
Itaberaba, Orobó (Rui Barbosa), Camisão (Ipirá), transportando as merca-
dorias que seriam embarcadas e/ou retirando as que chegavam nos trens, a
fim de conduzi-las às suas cidades de origem. (GIESBRECHT, 200-) A
Estação de Machado Portela, localizada no atual município de Marcionílio
Souza, representava papel semelhante, tornando-se ponto de escoamento
da produção de Sincorá, Brejo Grande, Vila Velha do Rio de Contas,
Caculé, Umburanas, Vitória, entre outras. (SIMÕES, 1970, p. 76)

Assim, mantendo nosso critério anterior, não nos deteremos ape-
nas nas cidades que margeavam a ferrovia; visitaremos também as cidades
próximas, que se ligavam às primeiras por estradas vicinais. Nosso intui-
to é revelar como a epidemia de gripe adentra o sertão, irradiando-se a
partir dos caminhos dos trens – estes, por sua vez, encontravam-se em
estreita conexão com os rios que cortavam o território baiano e com as
trilhas e estradas de terra palmilhadas pelos caixeiros e tropeiros.

Nossa trajetória, da mesma forma que a ferrovia, acompanhará o
curso do Paraguaçu no sentido da foz à nascente, ou seja, desde o
Recôncavo até a região próxima à Chapada Diamantina. Em seguida,
percorremos também os ramais de Machado Portella e de Feira de Santana.
Entretanto, não nos deteremos em todas as estações; dentre as muitas
cidades ligadas pela ferrovia, ou próximas a esta, destacaremos algumas,
em cuja história a “espanhola” deixou as suas marcas.

A ação da “espanhola” no sertão do Orobó

A linha principal da Estrada de Ferro Central da Bahia margeava o
rio Paraguaçu. Saindo da cidade de São Félix, no Recôncavo baiano, a
ferrovia estendia-se no sentido da nascente do rio, em direção à Chapada
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Diamantina (Estação de Bandeira de Mello), ramificando-se em direção
ao sudoeste, região entre os rios Paraguaçu e Contas (Estação de Macha-
do Portella).

Entre Serra Grande, no quilômetro 95, e a estação Bandeira de
Mello, ponto final da ferrovia, estendiam-se vastos campos, apropriados
à criação de gado bovino, suíno e caprino. Ao longo da ferrovia, avista-
vam-se numerosas fazendas de criação desses animais, em produção de
larga escala. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 108)

No quilômetro 165, chegava-se à Estação Ferroviária de Sítio Novo.
A 36 quilômetros à direita dessa localidade, as pastagens espraiavam-se até
a região denominada Mata do Orobó, fartamente irrigada pelos afluentes
do Paraguaçu – os rios Capivari e Água Branca. (LASSANCE CUNHA,
1909, p. 108) Ali estava situada a cidade de Itaberaba, cuja população
embarcava na Estação Ferroviária de Sítio Novo, rumo às cidades do
Recôncavo e à capital, além de utilizar a ferrovia para escoar a produção.34

Tratava-se de região onde as febres campeavam, e o trabalhador
rural, vivendo em condições adversas, nem sempre conseguia afrontar
esse mal. Habitando casas de chão batido, cobertas com palhas, cujas
paredes de taipa davam passagem ao vento e à friagem do inverno, além
de oferecer abrigo a todo tipo de inseto, alimentando-se mal, consumin-
do água contaminada (quando havia água) e banhando-se em rios poluí-
dos, fazendo largo uso do álcool e do fumo, e trabalhando de sol a sol –
esses homens e mulheres acabavam por esgotar o organismo, sucumbin-
do às mais diferentes enfermidades. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comis-
são Federal .., 1912)

Nessas condições, a gripe, como as demais doenças que ali grassavam,
achou campo para expandir-se. Quando a “espanhola” irrompeu em
Itaberaba, o coronel Joaquim Sampaio, presidente do Conselho Munici-
pal, acionou o seu representante no Senado estadual, o coronel Abrahão
Cohim, para que este intermediasse junto ao governador do estado a de-
signação de um médico e o envio de remédios para tratar os “espanholados”
daquela municipalidade. (O Democrata, 10.12.1918, p. 2) Endossada por
um senador do estado, a solicitação foi prontamente atendida, sendo de-
signado o Dr. Adalberto Visco, que perceberia a gratificação mensal de
400$000, para tratar dos doentes acometidos pela doença. (Diario de Noti-
cias, 06.12.1918, p. 1) Além do médico, a Diretoria Geral da Saúde Pública
cuidou de enviar também uma ambulância com os remédios necessários ao
tratamento da doença. (O Democrata, 10.12.1918, p. 2)
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Aos primeiros sinais de declínio do mal, o coronel Joaquim Sampaio
enviou carta ao senador, incumbindo-o de apresentar ao governador e ao
diretor da DGSPB o reconhecimento dos munícipes pelos serviços pres-
tados àquela cidade, na emergência da epidemia. (O Democrata, 10.12.1918,
p. 2) A carta foi divulgada pelo jornal O Democrata, órgão de imprensa
ligado ao grupo político que detinha o poder no estado – era do interes-
se do periódico tornar pública a notícia, que evidenciava não só o prestí-
gio dos chefes políticos locais, como a eficiência do estado no combate à
epidemia.

De Itaberaba, a “espanhola” espalhou-se pelas povoações
circunvizinhas. A localidade de Capivary foi atingida no ápice da sua pirâ-
mide social. Ignorando todos os esforços da medicina, bem como os recur-
sos proporcionados por uma boa condição social, a gripe arrebatou a vida
da esposa do intendente local, fato imediatamente noticiado num dos mais
prestigiosos jornais da região. (Folha do Norte, 21.12.1918, p. 2)

É interessante notar os laços que uniam as famílias baianas atuantes
nas diferentes escalas do poder. Para além de sua condição de esposa do
chefe político daquela localidade, o prestígio da falecida situava-se tam-
bém no fato de esta pertencer aos círculos de amizade de poderosa famí-
lia da região, os Sampaio. A família Sampaio gozava de grande projeção
social, econômica e política em Feira de Santana. Em 1890, o Cel. Joa-
quim de Melo Sampaio fora nomeado intendente daquele município.
(ALMEIDA, 2002, p. 123) Daí, talvez, a preocupação do editor de um
jornal de Feira de Santana em veicular a funesta notícia e prestar à morta
uma última homenagem. Quanto aos cidadãos comuns que certamente
foram atingidos pelo mesmo mal, nada ficou registrado.

Ingressando em território baiano, na região compreendida entre o
Paraguaçu e o Rio de Contas, chegava-se à Estação de Machado Portella,
por onde era escoada a produção daquela região, bem como a de alguns
lugares de Minas Gerais. Ali a ferrovia já havia deixado o leito do
Paraguaçu, inflectindo em direção ao sudoeste do estado, chegando até
um lugarejo, à época designado como Almas.

Nessa povoação a epidemia acometeu a muitos. Ao contrário do
que ocorreu em Itaberaba, para Almas não foi enviado nenhum médico,
nem tampouco medicamentos, talvez por falta de prestígio ou mesmo
por omissão dos políticos locais. Felizmente, não houve vítimas. (Diario
de Noticias, 30. 11. 1918, p. 1)
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Aqui se evidencia a importância das relações de clientelismo políti-
co, intensificadas nos períodos de doença e morte. Nesses momentos,
configuravam-se os elos de interdependência, em seus diversos escalões
de autoridade, e desvelavam-se as articulações sociais e políticas.

Em municípios com forte representatividade política, como
Itaberaba, as reivindicações dos cidadãos foram prontamente atendidas
pelo governo. As demonstrações públicas de gratidão por parte dos che-
fes locais, bem como os compromissos embutidos neste processo, capita-
lizavam vantagens políticas para o grupo que governava o estado. Já ao
lugarejo de Almas, cujos chefes locais não pareciam dotados de nenhu-
ma representatividade no cenário político baiano, o socorro não chegou,
ainda que toda a população tivesse sido acometida pela doença.

A epidemia se propaga em Feira de Santana

Em novembro de 1918, o jornal da cidade de Cachoeira, A Ordem
(09.11.1918, p. 1), publicava a notícia de que em Feira de Santana a gripe
grassava assustadoramente, registrando-se um número aproximado de
mil pessoas infectadas pelo micróbio da doença. Apesar do assustador
número de doentes, o articulista procurava tranqüilizar os leitores, in-
formando que os casos manifestos eram todos de caráter benigno.

Feira de Santana era o ponto final do ramal que partia de Cachoeira.
Segundo Lassance Cunha (1909, p. 110), tratava-se de uma das melhores
cidades do estado, “[...] não só pela excelência das terras, [...] amenidade
do clima e movimento do comércio, como também pelas célebres feiras [...]
nas quais são [...] vendidas mais de dez mil cabeças de gado”. Na década de
1910, a cidade já contava com várias fábricas e armazéns de enfardar fumo,
e para lá concorriam os produtos de várias cidades do norte da Bahia.

Apesar da prosperidade observada na sede do município, a igno-
rância, a pobreza e as precárias condições de vida da maioria dos seus
habitantes resultavam em sérios problemas de saúde pública. Além das
doenças venéreas e das infecciosas, como a varíola, a malária, a febre
amarela, o tifo e o paratifo, grassavam em Feira de Santana moléstias
como a tuberculose e a pneumonia, bem como as provocadas por parasi-
tas intestinais. (POPPINO, 1968, p. 264-267)

A tuberculose, a pneumonia e as parasitoses intestinais eram as mai-
ores responsáveis pela mortalidade infanto-juvenil naquela localidade. Além
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dessas, as doenças venéreas também contribuíam para aumentar o obituá-
rio no município. (POPPINO, 1968, p. 267) Porém, apesar do número de
mortes que provocavam, dificilmente tais enfermidades se revestiam da
característica de espetáculo público, própria de uma epidemia. Dessa ma-
neira, demandavam pouca atenção por parte das autoridades municipais.

A malária e as doenças designadas pelos feirenses como “febres
perniciosas” (febre amarela, tifo e paratifo) eram quase endêmicas no
município. Grande parte da população rural padecia de malária, ainda
que esta se manifestasse, na maioria das vezes, em sua forma benigna.
Entretanto, no período que estamos examinando, registrou-se epidemia
dessa doença em Feira de Santana. (POPPINO, 1968, p. 264-265)

Além das doenças supracitadas, a precariedade da alimentação e
das condições materiais de vida compunha o quadro ideal para o desen-
volvimento e a propagação da epidemia de gripe espanhola. Assim, ante-
cipando-se à incidência do mal, começou a circular na imprensa feirense
um informe publicitário que recomendava a ingestão de “um preventivo
da influenza” – o Tonipeitoral de Eucalyptus Glóbulos Agrário. (Folha do
Norte, 26.10.1918, p. 1) Tratava-se do mesmo remédio cuja propaganda
fora veiculada no jornal de Cachoeira. Não se divulgava a sua composi-
ção, mas era muito comum, à época, o uso de tônicos e fortificantes –
preparados à base de ferro e fosfato, aos quais se agregavam extratos
vegetais de eucalipto, canela, limão, agrião, etc. (BERTUCCI, 2004, p.
173-220; VIANNA, 1994, p. 211-218) Tal precaução, se adotada, pouco
efeito produziu sobre a população. No mês seguinte já circulava outro
comentário no jornal da cidade, trazendo a seguinte notícia:

Figura 54 - A gripe dissemina-se pela cidade

Fonte: Folha do Norte, 02.11.1918, p. 1.
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Nessa mesma data divulgou-se no jornal uma nota intitulada Con-
selhos para evitar a gripe ou influenza. Na matéria aconselhava-se que
fossem evitadas as aglomerações, “principalmente à noite”. (Folha do Norte,
02.11.1918, p. 1) Tal recomendação amparava-se no conhecimento pré-
vio de que o micróbio era transmitido no contato direto entre os indiví-
duos, por meio dos perdigotos expelidos pelo doente, e se propagava
mais facilmente em lugares onde havia aglomeração de pessoas.

Figura 55 - Conselhos para evitar a gripe

Fonte: Folha do Norte, 02.11.1918, p. 1.

Ademais, sabia-se que a doença penetrava no organismo por meio
das vias respiratórias, daí o cuidado em manter medidas regulares de
higiene do nariz, da boca e da garganta, as quais, além de tudo, contribu-
íam para aliviar os sintomas da doença, tais como inflamação da gargan-
ta, febre e congestionamento das fossas nasais. Para tanto, deveriam ser
utilizadas substâncias para inalação (vaselina mentolada) e para gargare-
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jos (água iodada, ácido cítrico e tanino).35 É interessante notar que, para
evitar qualquer dificuldade de acesso ao tanino, sugeria-se o uso de fo-
lhas de goiabeira (vegetal rico nesta substância) em infusão. O quinino
figurava entre essas recomendações como um preventivo a ser ingerido
diariamente, em doses de 25 a 50 centigramas, durante as refeições. (Fo-
lha do Norte, 02.11.1918, p. 1)

Desaconselhava-se também o uso abusivo de bebidas alcoólicas, bem
como todo tipo de excesso físico ou psíquico, a fim de impedir que o
organismo se esgotasse. Desestimulava-se o convívio social; as visitas soci-
ais, prática costumeira entre os baianos de então, também deveriam ser
evitadas nesse período de epidemia, ao tempo em que se prescrevia o
repouso e o recolhimento para evitar a fadiga, o contágio, e a exposição
às variações de temperatura.  Tais cuidados deveriam ser redobrados nos
casos de pessoas idosas, pois se acreditava que estas eram mais vulnerá-
veis à doença. (Folha do Norte, 02.11.1918, p. 1)

Contudo, tais conselhos só seriam de alguma valia para aqueles que
tinham acesso a tais informações. Como a maioria da população era anal-
fabeta e não tinha condições financeiras para comprar jornais, tais orien-
tações só poderiam ser aproveitadas pela minoria letrada e com dinheiro
suficiente para gastar com algo mais que não a própria subsistência. É
possível, porém, que alguma parte do que estava escrito nos jornais che-
gasse até as outras camadas da população, por meio da divulgação oral.

Apesar das constantes advertências veiculadas na imprensa no sen-
tido de serem evitadas situações que favorecessem a aglomeração de pes-
soas, publicou-se a notícia de que fora marcada para o dia 24 daquele
mesmo mês a data dos festejos de Sant’Ana. A nota publicada na Folha do
Norte (02.11.1918, p. 1) convocava toda a “população católica” a partici-
par do “imponente bando” que abriria a festa com uma caminhada pela
cidade. O fato também nos sugere que até então a epidemia transcorria
de forma benigna naquele município, do contrário não haveria motiva-
ção para festejar.

Mas esse clima de leveza e despreocupação não durou muito. Co-
meçaram a aparecer, na imprensa local, notícias de que haviam sido aco-
metidas pela gripe pessoas ilustres daquela comunidade. Até o intendente,
Cel. Agostinho Fróes da Motta (1856-1922), em viagem à capital, voltara
contaminado pelo mal ali reinante. Vejamos:
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Figura 5 6 - O intendente adoece

Fonte: Folha do Norte, 23.11.1918, p. 1.

Além da enfermidade do intendente, o jornal local noticiou que o
Cel. José Silvany Sampaio havia sido atingido pela “espanhola”. A par
desses e de outros figurões locais, o Dr. Auto Reis, Delegado de Higiene
e conceituado clínico naquela cidade, também foi acometido pela gripe.
O jornal, porém, só noticiou o fato quando o médico já se havia restabe-
lecido e se encontrava em franca atividade. (Folha do Norte, 02.11.1918,
p. 1) Assim, podemos verificar que nem os médicos escaparam à epide-
mia. Submetidos muitas vezes a esfalfante rotina, e por lhes ser necessá-
rio manter contato direto com os pacientes em ambientes fechados, sem
fazer uso de nenhuma medida profilática realmente eficaz, era natural
que esses profissionais também fossem acometidos pelo mal.

Para aquela população, aos poucos ia ficando evidente que a epide-
mia também atingia pessoas em vantajosa situação financeira, cujos re-
cursos poderiam prover boa alimentação, repouso, medicação adequada
e atendimento médico. É de esperar que notícias como essa comovessem
aquela sociedade, causando pesar e medo e transtornando o cotidiano
das pessoas, pois deixava visível que poderiam ser baldados todos os re-
cursos utilizados contra aquela doença.

No entanto, a imprensa deixava entrever que, entre as pessoas de
melhores recursos financeiros, só os que tinham o organismo enfraqueci-
do por doenças precedentes eram vitimados pela gripe, conforme pode-
mos verificar no extrato da coluna de necrologia da Folha do Norte:
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Figura 57 - Necrologia

Fonte: Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2.

A lei determinava a obrigatoriedade de as vítimas de doenças
pestilenciais serem sepultadas em caixão lacrado, além de proibir a reali-
zação das exéquias, como mandava a tradição. (BAHIA. Lei nº 1.231, de
31 de agosto de 1917, Art. 52 a 55) Todavia, de uma forma ou de outra os
baianos acabavam por burlar essas determinações, sobretudo no interior
do estado, onde os valores culturais, os sentimentos de solidariedade e o
status do morto e de sua família contavam mais que qualquer determina-
ção legal. Se examinarmos o necrológico acima citado, poderemos obser-
var que o féretro foi acompanhado por “concorrido” cortejo até o cemi-
tério, fato que contrariava de forma terminante a orientação legal para os
casos de epidemia. (Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2)

Ainda assim, a epidemia não deixava de afetar até as manifestações
mais singelas daquela comunidade – o final da guerra e a capitulação da
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Alemanha não puderam ser festejados conforme o desejo dos habitantes
da cidade; as escolas encerraram seu ano letivo sem a costumeira soleni-
dade; já se chegava a cogitar em transferir a data dos festejos à Padroeira.
(Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2)

Em nota destacada nessa mesma edição de 23 de novembro de 1918,
comunicava-se o adiamento, sem data prevista, do “[...] bando anunciador
da festa de Nossa Senhora Sant’Anna”, em razão do “mau estado sanitá-
rio” observado naquela cidade. (Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2) Nesse
clima de apreensão e tristeza, a impressão era de que o mal se apresenta-
va muito maior do que na realidade.

Apesar de benigna, a influenza em Feira de Santana assumia cará-
ter cada vez mais virulento. Na edição de 23 de novembro, a Folha do
Norte publicou reportagem sobre a situação da epidemia naquela cidade,
na qual se informava que a gripe, denominada “a peste da guerra”, atin-
gira cerca de três mil pessoas. Essa cifra interferia no cotidiano da cida-
de, uma vez que dentre os acometidos pela doença, muitos restavam pre-
sos ao leito.

Figura 58 - Avaliação da epidemia

Fonte: Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2.
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Segundo a Folha do Norte (23.11.1918, p. 2), a epidemia causou
sensível abalo no cotidiano da cidade, prejudicando especialmente o co-
mércio. Para uma cidade cuja própria origem e desenvolvimento são
associados a essa atividade econômica, a queda no movimento comercial
causava sérios prejuízos e grande preocupação. Em períodos históricos
diversos, uma ameaça dessa natureza mobilizava os administradores e a
sociedade em geral, no intuito de combater seus efeitos. Talvez esse as-
pecto tenha motivado o jornalista da Folha do Norte a verificar no cemité-
rio local o número de sepultamentos realizados no período. Vejamos:

Figura 59 - Número de enterramentos

Fonte: Folha do Norte, 23.11.1918, p. 2.

Apesar de figurarem dissociadas da epidemia nos registros de óbi-
to, as mortes por pneumonia e broncopneumonia observadas nesse perí-
odo eram decorrentes de complicações gripais, como também a tubercu-
lose pode ter sido agravada pela gripe. A “espanhola” apresentou-se de
forma tão diferente daquela influenza que acometia os baianos durante a
estação fria, que muitos resistiram em designar como gripe aquele con-
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junto de sintomas tão estranhos. Dessa maneira, podemos observar, nos
diagnósticos ou registros de óbitos da época, variadas denominações para
o mesmo mal: febre, gripe, influenza, bronquite gripal, gripe intestinal, pneu-
monia gripal, meningite gripal, nefrite gripal, broncopneumonia gripal, etc. (O
Democrata, 10.11.1918, p. 2)

Quanto aos 11 sepultamentos cuja enfermidade não foi declarada,
tal lacuna se deve ao fato de que muitas doenças, inclusive a gripe, não
eram de notificação obrigatória. Ademais, por vezes, a omissão da decla-
ração da doença era propositada, para burlar o rigor da lei que previa
restrições aos rituais fúnebres, o expurgo da residência, e a destruição
dos objetos de uso pessoal das vítimas das doenças. (BAHIA. Lei nº 1.231,
de 31 de agosto de 1917, Art. 52 a 55)36

Contudo, ainda que tenha sido pequeno o número de mortes com-
putadas no cemitério da sede do município, a soma de acometidos pelo
mal foi relativamente grande. Nota veiculada no jornal local apresentava
considerável cifra de adoecimentos e informava que os poucos óbitos
ocorridos haviam atingido, em sua maioria, as camadas mais pobres da
sociedade, entregues, segundo o jornalista, “totalmente ao desamparo”.
O articulista reclamava que o poder público não havia prestado assistên-
cia às classes desprivilegiadas de recursos, às quais não foram distribuí-
dos remédios e alimentos, como ocorrera em outros lugares. (Folha do
Norte, 30.11.1918, p. 1)

Apesar de Feira de Santana ter contribuído, no exercício de 1917,
com a renda de 66:735$063, ocupando o 10º lugar entre as 15 cidades de
maior arrecadação do estado, esses recursos não foram revertidos em
políticas eficazes de saúde pública para o município. (A SITUAÇÃO...,
1917, p. 23) Até a segunda década do século XX, não havia sido realiza-
do nenhum tipo de ação para dotar o município dos necessários recur-
sos de saúde. No período estudado, havia apenas um médico contratado
pelo serviço municipal de saúde, para atender uma população de 77 600
habitantes. Ocasionalmente, esse médico era auxiliado por um colega no
processo de vacinação e revacinação das pessoas do município. Ambos
residiam e clinicavam na sede do município, restringindo também os
seus serviços à área urbana, o que deixava a descoberto as áreas suburba-
nas e distritais. (POPPINO, 1968, p. 268-269)



293

Figura 60 - O número de infectados pela gripe

Fonte: Folha do Norte, 30.11.1918, p. 1.

No setor privado havia cerca de 30 profissionais, porém poucas
pessoas podiam pagar pela assistência médica. Assim, grande parte da
população rural do município padecia das mais diversas enfermidades,
sem acesso a qualquer tipo de assistência médica. A situação do único
hospital da cidade era crítica: o número de leitos oferecidos pela Santa
Casa da Misericórdia mostrava-se insuficiente para atender aquela popu-
lação. (POPPINO, 1968, p. 268-269)

Durante o mês de outubro, o movimento das enfermarias da Santa
Casa da Misericórdia de Feira de Santana registrou a entrada de apenas
20 doentes, dos quais 6 saíram curados, 9 “melhorados”, e apenas 1
faleceu. Ainda que a nota não informasse quais as enfermidades tratadas
naquela casa de saúde, pode-se inferir que por ali não havia ocorrência
de nenhuma calamidade pública. Segundo a Irmã S. Ephrem, signatária
da nota, durante o mês de novembro passaram pelo hospital apenas 24
doentes. (Folha do Norte, 09.11.1918, p. 2) Para um município que re-
gistrava 77 600 habitantes37 e contava apenas com aquele hospital, trata-
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va-se de um número irrisório, principalmente se considerarmos que
grassavam na cidade outras doenças igualmente graves.

Em finais de novembro, o jornal local anunciou que cerca de 10
000 pessoas foram infectadas pelo micróbio da gripe (Folha do Norte,
30.11.1918, p. 1). A soma revelada pelo jornal era bastante alta, se consi-
derarmos que na sede do município, designado pelo jornalista como o
“distrito da cidade”, habitavam apenas 12 000 pessoas. (ANNUARIO...,
1926, p. 517-518)

Observamos que o mês de novembro representou o ápice da epide-
mia em Feira de Santana. Rollie Poppino (1968, p. 266) informa que, de
meados de outubro de 1918, quando se registrou o primeiro caso, até o
início de novembro, a doença se mostrara pouco agressiva. Entretanto,
após três semanas, a virulência aumentou, e os casos se tornaram tão nu-
merosos que todos os médicos foram convocados para assistir os doentes.

Em tais circunstâncias, aqueles que podiam contar com o auxílio de
um médico e logravam escapar às “garras da morte”, faziam questão de
tornar pública a sua gratidão. Tal ocorreu com Aurélio Vasconcellos, que
em carta enviada à redação do jornal local expressou o “seu eterno reco-
nhecimento e gratidão” ao médico Macário Gomes da Cerqueira, “abaliza-
do, competente e humanitário clínico” da cidade, responsável por curar
da gripe epidêmica o seu filho Carlos. (Folha do Norte, 21.12.1918, p. 2)

Além da sede do município, a influenza grassou nos arredores de
Feira. (Folha do Norte, 30.11.1918, p. 1) Ao início de dezembro, circulou
a notícia de que em Feira de Santana, além da gripe, grassava certa doen-
ça desconhecida, capaz de matar crianças em 24 horas. O delegado de
higiene daquele município, Dr. Auto Reis, apressou-se em desmentir a
notícia, declarando-a totalmente infundada – nenhum dos médicos lo-
cais reconhecia a existência de tal doença em Feira. Tratava-se da gripe,
quase extinta na sede do município, que ainda devastava os distritos. (O
Democrata, 10.12.1918, p. 1)

Corroborando a opinião de Reis, o periódico cachoeirano A Ordem
(11.12.1918, p. 1) publicou a notícia de que em Bonfim, distrito de Feira
de Santana, era grande o número de vítimas da gripe, principalmente
entre as “classes menos favorecidas da fortuna”. Para a imprensa, os
despossuídos, abandonados à própria sorte pelo aparelho de estado, sem
recursos financeiros para recorrer à assistência médica necessária,
subalimentados e subalojados em casebres que mal os abrigava do frio e
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da chuva, debilitados por doenças precedentes – formavam as vítimas
preferenciais da “espanhola”.

Todavia, a “espanhola” não escolhia as suas vítimas; dessa forma, a
lei previa, e era comum mesmo entre as classes mais abastadas, que o
doente fosse tratado no próprio domicílio. (BAHIA. Lei nº 628, Art.
111-114) Assim procedeu a família de D. Ricarda Alves de Freitas, esposa
do Sr. Tibúrcio Neves Amorim e filha do Cel. Antonio Alves de Freitas
Borja. A vítima residia na Fazenda Pindoba, situada no distrito de São
José, e fora acometida pela gripe em pleno puerpério. Infelizmente, com
o organismo debilitado pelo parto, D. Ricarda não resistiu, e acabou
abatida pela doença, aos 31 anos de idade, deixando órfão o filho. (A
Folha do Norte, 21.12.1918, p. 2)

Em finais de dezembro, a epidemia começou a declinar em Feira
de Santana, assim como ocorrera em outros lugares da Bahia. Para aque-
les que convalesciam do mal, aconselhava-se:

Figura 61 - Para restabelecer as forças na convalescença

Fonte: Folha do Norte, 30.11.1918, p. 1.

Pelos Caminhos de Terra, de Ferro e das Águas:
a “espanhola” espraia-se pelo Recôncavo

O entorno da Baía de Todos os Santos, que chamamos de
Recôncavo,38 era bem servido de meios de transportes – interligava-se
por meio de malha ferroviária, marítima e fluvial. Nesse espaço, Salva-
dor figurava como ponto de convergência e irradiação. Por ali transita-
vam trens, automóveis e embarcações de todos os tipos, que transporta-
vam homens e mercadorias, percorrendo os caminhos de terra, de ferro
e das águas, abundantes na região.
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Mapa 6 - Recôncavo

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

A Companhia de Navegação Bahiana interligava a capital e as cidades
de Cachoeira, Nazareth, Santo Amaro, Itaparica e a ilha de Madre de
Deus. (ANNUARIO..., 1924, p. 229-303) Embarcações de pequeno por-
te, como lanchas e saveiros, aportavam continuamente em Água de Meni-
nos e na Rampa do Mercado, trazendo pessoas e produtos diversos, des-
de as ilhas, cidades e povoados que margeavam a Baía de Todos os Santos
até à Cidade da Bahia.

A Estrada de Ferro Central da Bahia ligava importantes portos
fluviais do Recôncavo, como São Félix e Cachoeira ao ‘alto sertão’ (Região
do Paraguaçu), assim como os trens da Estrada de Ferro Centro-Oeste da
Bahia e a de Santo Amaro. Os trens da Tram Road Nazareth partiam do
Recôncavo em direção ao sudoeste do estado.

A gripe infesta o povoado de Candeias

O trem que saía da Calçada, em Salvador, com destino a Buranhém,
passava por Água Comprida (Simões Filho) e Candeias. (BARROS, 1920,
p. 743; ESTRADAS..., 1946, p. 61-62; SANTURIAN, 1991, p. 3) Naque-
le período, Candeias era um povoado florescente, animado pelas romari-
as à Igreja de Nossa Senhora das Candeias, ao lado da qual se encontrava
uma fonte cujas águas eram tidas como milagrosas. (BARROS, 1920, p.
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743) Seguindo os trilhos da Estrada de Ferro Centro-Oeste da Bahia39, a
epidemia rapidamente se alastrou na pequena povoação. Em 23 de no-
vembro de 1918, nota publicada em jornal da capital informava que a
“terrível gripe” grassava fortemente naquela localidade. Até aquela data
já haviam morrido 11 pessoas, e 200 encontravam-se doentes. (Diario de
Noticias, 23.11.1918, p. 1)

A virulência com que a gripe atingiu Candeias fez adoecer até o
médico em exercício na localidade. Contudo, mesmo adoentado, João
Anastácio da Costa não se furtou a atender aos doentes. (Diario de Notici-
as, 23.11.1918, p. 1)

Apesar de contar com a dedicação do médico, os habitantes de
Candeias padeciam com a falta de medicamentos. Sensibilizada com a
situação, a editoria do jornal dirigiu apelo ao poder público a fim de que
fosse solucionado o problema. (Diario de Noticias, 23.11.1918, p. 1)

Na mesma edição, o jornal anunciava que o Major Cosme de Fari-
as, conhecido como o “advogado dos pobres”, havia intercedido junto ao
governador, no sentido de que fosse enviada uma ambulância com remé-
dios para o tratamento dos indigentes atacados de gripe naquele povoa-
do. (Diario de Noticias, 23.11.1918, p. 1) Segundo a nota, o pedido do
major fora prontamente atendido. Entretanto, apesar das providências
tomadas, o mal se alastrava pela região.

A gripe atingiu também o arraial de São Sebastião. (Diario de Noti-
cias, 30.11.1918, p. 1) Nota publicada nesse jornal nos informa que para
o arraial de São Sebastião não foram enviados nem médicos, nem remédi-
os. Abandonados pelo poder público, os habitantes do povoado ficaram
à mercê da “espanhola” – houve dias em que morrerem 12 pessoas.

O descaso demonstrado em relação aos habitantes do lugar denota
a falta de prestígio político ou mesmo a omissão dos chefes locais. O
jornalista do Diario de Noticias mostrava-se perplexo diante de tal situa-
ção: “O governo devia mandar um médico e ambulância; não sei mesmo
porque os chefes não os reclamam”.

A gripe acomete os santamarenses

A cidade de Santo Amaro era importante porto fluvial do Recôncavo,
e ponto de partida da estrada de ferro que a ligava ao distrito de Bom
Jardim, atual município de Teodoro Sampaio. O município de Santo



298

Amaro, com 84 930 habitantes, era o segundo mais populoso da Bahia,
ultrapassado apenas pela capital do estado. (ANNUARIO..., 1926, p.
570-571) A maior parte da população – 72 053 habitantes – estava distri-
buída nos seis distritos rurais que compunham o município.

Mapa 7 - Estrada de Ferro de Santo Amaro e Centro-Oeste da Bahia

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte1.

Nessa região desenvolvia-se a lavoura de cana-de-açúcar. Ainda que
atravessasse período de decadência, a lavoura canavieira pontilhava de
usinas o município, nas quais se empregava grande soma de trabalhado-
res. Na usina São Bento do Iuhatá, por exemplo, havia uma espécie de
vila operária, habitada por considerável número de empregados e traba-
lhadores. No entanto, as condições materiais de vida de tais trabalhado-
res estavam muito longe das ideais, e os habitantes da zona rural de Santo
Amaro eram presas de doenças diversas, que os acometiam em surtos
freqüentes, algumas das quais vinham a se tornar endêmicas. (SR/SIJ/
DGSPB. Relatório da comissão para tratar dos indigentes..., 1912)

Durante um surto de disenteria e de ‘febres de mau caráter’ ocorri-
do em 1912, o governo do estado nomeou em comissão o Dr. Januário
Costa, para tratar dos acometidos por tais doenças naquele município.
Além da disenteria, o médico constatou que a hipoemia intertropical,
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conhecida popularmente como “cansaço”, era endêmica em todos os dis-
tritos rurais do município. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da comissão para
tratar dos indigentes .., 1912)40 Para o médico, eram os seguintes os fato-
res que contribuíam para que semelhantes doenças se tornassem endêmicas
naquela região:

[...] os alimentos de péssima qualidade, o abuso de bebidas alco-
ólicas, a aglomeração nas habitações pequenas e em más condições
higiênicas (muito comuns nestes lugares), preparam, não só a
receptividade ao germe disentérico, mas ainda ajudaram a sua dis-
seminação, auxiliados por fatores outros de máxima importância,
especialmente pelo uso de águas impuras, pelos despejos e dejeções
feitas nas ruas, pela criação de porcos soltos, tudo revolvendo e
procurando as fontes (que são sem proteção alguma), pela grande
quantidade de moscas que existem nesses lugares contaminados e,
finalmente, pela falta absoluta dos preceitos profiláticos, aconse-
lhados em tais casos. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da comissão para
tratar dos indigentes..., 1912)

Na concepção do médico, tal situação era gerada pelo descaso do
próprio trabalhador rural. Costa alçava “o roceiro” à condição de seu
próprio algoz, tendo em vista que, fosse por “temperamento ou educa-
ção”, este último “menosprezava” as regras mais básicas de higiene.

[...] o roceiro, em geral, pouco se preocupa com o que lhe pode
prejudicar a saúde, e por educação e temperamento descrê e me-
nospreza as prescrições higiênicas, vendo-se por isso, pelo interior,
uma população doentia, de ventres desenvolvidos e cores fanadas
pela hipoemia, principalmente crianças e mulheres, devido ao des-
caso na escolha das águas, quando não, ao [?] de utilizarem-se das
empoçadas. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório da comissão para tratar dos
indigentes .., 1912)

Entretanto, esse médico, talvez por sua origem sociocultural, não
tinha condições de perceber o fato de que “o roceiro” era vítima da falta
de acesso à educação, da ausência de infra-estruturas e de recursos bási-
cos – a escassez de oferta e a péssima qualidade das águas consumidas,
bem como a falta de um sistema eficiente de esgotamento sanitário, tanto
na capital como no interior, constituíam problemas ainda não superados
pelo poder público.

Em Santo Amaro, como em algumas cidades da Bahia, a população
pobre contava apenas com o auxílio do Hospital da Santa Casa da Miseri-
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córdia41 e com os serviços prestados por médicos comissionados pelo
município ou pelo estado, em épocas de epidemias.

Como na maioria das cidades do Recôncavo interligadas por vias
fluviais e ferrovias, a gripe também se instalou naquele município quase
que simultaneamente à capital do estado. Em 19 de outubro de 1918, o
jornal local anunciava a chegada de uma estranha doença que, pelo cres-
cente número de vítimas, já estava “levando [...] o pânico ao seio da famí-
lia santamarense”. Segundo o articulista daquele periódico, “de modo
assustador a terrível epidemia, que hora se acoberta[va] com o nome de
gripe, hora, com o de influenza espanhola”, seguia “roubando” àquela
sociedade “preciosas existências”. (O Municipio, 19.10.1918, p. 1)

Contudo, considerava o autor, pouco importava a denominação da
doença, “em face dos seus terríveis efeitos”. O que interessava naquele
momento era apelar para a imediata e efetiva intervenção do poder pú-
blico em favor da população. E arrematava, confiante, o jornalista: “em
face do flagelo de tal natureza nutrimos a convicção de que S. Ex.ª, o Sr.
Cel. Intendente agirá decididamente e na altura do mal a combater-se”.
(O Município, 19.10.1918, p. 1)

Na mesma edição foram publicadas notas fúnebres, comunicando
o falecimento de um artista caldeireiro, ocorrido no dia 15 daquele mês,
e da “Ex.ma Sra. D. Anna Álvares Pinto – viúva do Major reformado do
exército José Álvares Pinto, irmão do falecido Brigadeiro Álvares Pinto”
–, cuja morte ocorrera no dia 16 daquele mês. (O Município, 19.10.1918,
p. 3) Conforme podemos observar, o jornal de Santo Amaro não era tão
elitista quanto o de Feira, pois publicava também notas de pesar pela
morte de pessoas oriundas das camadas mais desfavorecidas daquela so-
ciedade, no mesmo espaço em que era divulgado o falecimento daqueles
pertencentes à classe abastada. O fato nos demonstra também que em
Santo Amaro, como em outros lugares, a “espanhola” não escolheu suas
vítimas apenas entre os menos afortunados.

Diante do avolumado número de pessoas acometidas pelo mal, o
poder municipal nomeou em comissão os médicos Copello e Teixeira
Assis para prestar assistência aos desvalidos. (O Município, 23.11.1918, p.
1) Segundo a nota veiculada no jornal local, esses médicos dedicaram-se
ao máximo à tarefa para a qual foram designados, de tal maneira que
quase não dispunham de tempo para o exercício da clínica particular,
tão grande era o número de atendimentos prestados. Tal conduta não
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parecia ser a esperada ou mesmo a comumente adotada pelos médicos
comissionados em geral, tendo em vista que o jornal achou importante
destacar-lhes a “solicitude e interesse” no exercício dos serviços, “de modo
a tornarem-se dignos de louvores”. (O Municipio, 23.11.1918, p. 1)

Conforme se observou em diferentes lugares do Brasil, no decor-
rer da epidemia a imprensa cuidou de publicar todo o tipo de informa-
ção sobre aquele mal que afligia a população, desde discussões científicas
até receitas e mezinhas de autores anônimos. Em Santo Amaro, o perió-
dico local também se preocupou em apresentar uma série de medica-
mentos a serem tomados no decorrer da epidemia, conforme podemos
observar na nota reproduzida a seguir:

Entre os muitos remédios geralmente indicados para essa mo-
léstia epidêmica, é do mais salutar efeito o uso do chá da erva de S.
Caetano42, que atua contra a febre, como sucedâneo do quinino,
sem os efeitos inconvenientes deste grande antiflogístico43, dando,
ao mesmo tempo, ao paciente, o levantamento das suas forças
vitais seriamente abatidas e tonificando conjunta e especialmente o
peito, de preferência, alvejado pela terrível espanhola. (O Municí-
pio, 23.11.1918, p. 1)

É interessante notar que essa receita apresenta um substituto para
o quinino, antipirético (apresentado também como antiinflamatório, se-
gundo a nota acima reproduzida), largamente utilizado pela farmacopéia
da época. Por muito preconizado, o quinino encontrava-se em falta, o
que, muitas vezes, dava lugar a falsificações ou a abusivas elevações do
seu custo. Nessas condições, para as populações pobres do interior, cons-
tantemente abatidas por doenças transmissíveis e infecciosas em cuja te-
rapêutica este medicamento era largamente utilizado, era muito difícil
obter os sais de quinino. (A Tarde, 08.05.1918, p. 1)

A Primeira Guerra contribuiu para elevar o preço do quinino, im-
portado do Peru. (BARROS, 1920, p. 740)44 No entanto, Barros (1920, p.
740) nos informa que a quina representava uma das grandes riquezas da
Bahia, florescendo “[...] no desconhecido das matas, abandonada pelo des-
caso de um povo que quer achar tudo pronto no mercado, mesmo a um
preço exorbitante”. Segundo o autor, a quina brasileira havia sido “[...]
estudada várias vezes nos tempos da colônia e o Dr. Vandelli, Diretor do
Jardim Botânico de Lisboa, recebeu da Bahia várias amostras”, ainda que
até 1920 esta planta não tivesse sido explorada. (BARROS, 1920, p.740)45
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Para o caso da gripe epidêmica, os sais de quinina eram considera-
dos, pela maioria dos médicos, o remédio específico contra a doença. Até
a epidemia de 1918, constituía medicamento imprescindível no trata-
mento e na profilaxia da gripe. (PIRES, 1919, p. 3) Contudo, a nota
publicada no jornal santamarense alertava para a toxidade dessa substân-
cia. (O Município, 23.11.1918, p. 1)46

Além dos sais de quinino, outros medicamentos eram sugeridos
nos comentários sobre o assunto, publicados no jornal local. Dentre es-
ses figuravam as “pílulas de velamina de Eugenio M. de Hollanda”. Se-
gundo a matéria publicitária, quando a Bahia foi visitada por semelhante
epidemia, em 1893, esse remédio foi utilizado com sucesso. (O Municipio,
23.11.1918, p. 1)

Em finais de novembro de 1918, a gripe começou a declinar na
sede do município. Para o jornalista, a situação na cidade só não se mos-
trava mais grave, porque a administração local adotara “as acertadas pro-
vidências”. (O Municipio, 30.11.1918, p. 1) No entanto, a epidemia não
cessara de todo naquela região – nota veiculada no jornal O Municipio
informava que, infelizmente, enquanto a epidemia cedia em alguns pon-
tos, irrompia em outros. A notícia prosseguia, informando que a gripe
havia invadido o distrito de Bom Jardim, ponto final da Estrada de Fer-
ro de Santo Amaro, vindo ali a causar grande número de óbitos. Segun-
do o articulista, um dos médicos comissionados pelo município para
atender os pobres, Teixeira de Assis, prestou assistência a mais de 100
doentes, em apenas um dia de trabalho.

Em dezembro, a gripe extinguiu-se finalmente em Santo Amaro, e
cessaram as notícias sobre o assunto no jornal local.

Subindo o Paraguaçu:
a “espanhola” visita Cachoeira

Antes de abordarmos a cidade de Cachoeira, vale ressaltar que ou-
tros municípios da região foram visitados pela gripe. Próximo a Salvador
e ao estuário do rio Paraguaçu, o município de Salinas da Margarida foi
um dos primeiros a ser atingidos. Os jornais da capital informavam que
o médico Antonio Gil de Cerqueira havia sido nomeado em comissão
para atender aos gripados de Salinas. O número de adoecimentos naque-
le município foi grande, tendo em vista que a DGSPB precisou enviar
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nova remessa de remédios e um “auxiliar-sanitário”, que, como o nome
já diz, deveria ajudar o médico naquela emergência. (Diario de Noticias,
25.11.1918, p. 1)

De Salinas, a gripe migrou para Maragogipe, navegando pelo rio
Paraguaçu. O delegado de higiene cuidou de informar ao diretor da
DGSPB que a gripe naquele município transcorria “sem gravidade epi-
dêmica”. (O Democrata, 31.10.1918, p. 1) Todavia, telegramas enviados ao
Diario de Noticias, assinados por eminentes figuras do lugar, pintavam
quadro bastante diferente daquele apresentado pelo delegado de higie-
ne. As mensagens informavam que a gripe se propagava entre os desvali-
dos, registrando-se algumas mortes entre estes. (Diario de Noticias,
04.11.1918, p. 2)

Assim, os juízes, o promotor, professores, conselheiros municipais
e outros notáveis da cidade dirigiam-se àquele periódico, no intuito de
que este tornasse público o seu apelo às autoridades competentes – todos
esperavam que a diretoria da DGSPB se sensibilizasse diante da situação
de pobreza dos acometidos pela gripe, e enviasse um médico a Maragogipe,
além dos remédios necessários para o tratamento dos gripados, visto que
o preço exorbitante dos medicamentos não permitia a sua aquisição pelas
camadas mais pobres daquela sociedade. (Diario de Noticias, 04.11.1918,
p. 2)

Intimado publicamente a agir, o diretor da DGSPB não só nomeou
o médico Gil de Cerqueira para prestar socorro àquela localidade, como
providenciou, também, o envio de uma ambulância. (Diario de Noticias,
04.11.1918, p. 2) O número de acometidos pela gripe foi tão grande que
a DGSPB precisou enviar àquele município mais uma remessa de remé-
dios. (O Democrata, 10.11.1918, p. 1)

Adentrando um pouco mais o território, em direção à nascente do
rio Paraguaçu, chega-se à cidade de Cachoeira. Situada sobre a margem
esquerda desse rio, era servida pela Companhia Bahiana de Navegação, cujos
vapores saíam diariamente da capital em direção a esse município. Ao
mesmo tempo, a cidade ligava-se por uma ponte de ferro a São Félix, e
seus munícipes tinham acesso aos trens que transitavam pela Estrada de
Ferro Central da Bahia. (BARROS, 1920, p. 733)
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Mapa 8 - Os caminhos que levavam a Cachoeira1

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

Cachoeira já fora uma das mais prósperas e influentes cidades do
estado; entretanto, na época estudada, seu comércio vinha decaindo, em
razão da concorrência com outras cidades da região, beneficiadas com a
abertura de vias férreas. Contudo, de acordo com Barros (1920, p. 733),
ainda florescia no município a indústria do fumo, na qual se realizavam
o enfardamento e a enrola do produto para exportação, além de uma
grande fábrica de tecidos.

No dia 12 de outubro de 1918, o periódico A Ordem, editado na-
quele município, estampava na primeira página a notícia que a “espa-
nhola” ali exercia sua danosa atividade havia uma quinzena; conheciam-
se “casos de família numerosa em que não se encontra[va] uma única
pessoa que não fosse atacada do morbus reinante”. Em conseqüência dessa
atuação nefasta, no dia 10 daquele mesmo mês foram computadas duas
vítimas fatais. (A Ordem, 12.10.1918, p. 1) Dez dias depois, um jornal da
capital informava a ocorrência de quatro casos fatais, acrescentando que
a epidemia havia irrompido violentamente naquela cidade. (Diario de
Noticias, 22.10.1918, p. 1)
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Diante de tal flagelo, uma figura eminente naquela sociedade resol-
veu entrar em ação. O engenheiro Gratulino Mello, inspetor agrícola do
município, ofereceu os serviços da Inspetoria sob sua direção, para pro-
ceder à desinfecção de todos os estabelecimentos de ensino do municí-
pio. Para tanto, entrou em contato com a diretora do Prédio Escolar de
Cachoeira, professora Adelaide Victoriana Almeida Reys, bem como com
duas religiosas de um asilo da cidade, agendando com estas a desinfecção
dos respectivos estabelecimentos. (O Democrata, 09.11.1918, p. 2)

O jornal local também fez a sua parte, divulgando “[...] para ciên-
cia do povo, duas receitas, uma para prevenir e a outra para combater a
epidemia reinante”. (A Ordem, 19.10.1918, p. 1) A receita preventiva acon-
selhava que fosse adicionado enxofre à água de beber e de cozinhar,
recomendando também a ingestão, duas vezes ao dia, de um cálice de
água com seis gotas do seguinte preparado: um litro de álcool, cascas de
dois limões, uma colher de chá de erva-doce e uma colher de sopa de
tintura de briônia.

As orientações para curar a doença prescreviam purgativos e lava-
gens intestinais. O purgativo (água vienense) deveria ser ingerido logo que
se manifestassem os primeiros sintomas. As lavagens intestinais deveriam
ser feitas duas horas depois da ingestão do purgante, adicionando-se a
um litro de água morna, ou ao cozimento de pimenta d’água, uma colher
de sopa de glicerina . No dia posterior a esse tratamento, o doente deve-
ria tomar, de duas em duas horas, uma colher de sopa da seguinte mistu-
ra: um vidro de magnésia fluida, 20 gotas de tintura de briônia, dez
gotas de tintura verde, dez gotas de tintura de beladona. Aliada a essa
medicação, deveria ser ministrada uma lavagem intestinal com meio litro
de água e meia colher de sopa de glicerina. O anônimo autor da prescri-
ção advertia que esta deveria ser reduzida à metade quando aplicada a
crianças. (A Ordem, 19.10.1918, p. 1)

A tintura de briônia era substância utilizada pela homeopatia para
curar o tifo pulmonar, com catarro pleuris. (BERTUCCI, 2004, p. 204)47

A beladona48, segundo Pedro Nava (2003, p. 110), era uma erva
“consoladora”, que ajudava a “estancar os suores dos tísicos e a desvane-
cer as cólicas do ventre”. Rica em atropina, a beladona possui proprieda-
des anticolinérgicas49 e antiespasmódicas, contribuindo para aliviar os
espasmos provocados pela evacuação contínua e forçada, e para acalmar
a tosse.
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Grande panacéia da época, segundo Bertolli Filho (2003, p. 110),
a ampla utilização dos purgativos no tratamento da gripe amparava-se na
crença pré-pasteuriana, segundo a qual a estimulação artificial das fun-
ções intestinais era necessária à eliminação das toxinas produzidas pelo
micróbio da influenza.50 Para a folclorista baiana Hildegardes Vianna
(1994, p. 211-18), até a década de 1940, na Bahia, “se acreditava que
intestino limpo era meio caminho para a cura de qualquer doença”.51

Um anúncio comercial publicado em A Ordem (06.11.1918, p. 2)
preconizava o uso do Tonipeitoral de Eucalyptus Glóbulos Agrário, não
só como preventivo da gripe, como também para o tratamento da doença
em pessoas já atacadas pelo mal. Tais publicações estimulavam a
automedicação numa sociedade em que nem todos tinham o hábito de
valer-se da medicina acadêmica ou, para tanto, dispunham de recursos.
A familiaridade com a doença fazia com que se lançasse mão da terapêu-
tica doméstica, cujas práticas simples, normalmente, curavam o doente.
Os acometidos pela gripe só procuravam um médico quando o quadro se
complicava.

Apesar da virulência do morbo, em meados de novembro o jornal
de Cachoeira anunciava que já se poderia considerar extinta a epidemia
de gripe naquela cidade, tendo em vista que não havia sido verificado, no
período, nenhum caso da doença. (A Ordem, 15.11.1918, p. 1)

A bordo das embarcações que cruzam a baía, a
“espanhola” chega à contracosta da Baía de
Todos os Santos

A gripe alcançou o município de Jaguaribe, em outubro. Em 18 de
outubro de 1918, jornal da capital informava que “uma praga maligna”
atingira esse município – a cidade encontrava-se infestada pela terrível
influenza, que no espaço de oito dias provocara 12 mortes. Chegou-se a
aventar a hipótese de que se tratava de outra doença, pois as pessoas
acometidas queixavam-se de febre alta, dores pelo corpo e diarréia, qua-
dro sintomático pouco característico. Entretanto, a continuidade dos casos
fez que aquela comunidade percebesse estar lidando com a gripe que, de
forma epidêmica, invadia todo o estado. (O Imparcial, 18.10.1918, p. 1)

Sob o império da doença, a cidade adquiriu aspecto triste e
desolador. Jaguaripe era um lugar pequeno – o elevado número de óbi-
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tos em tão poucos dias causava grande impacto sobre a população. Ade-
mais, tratava-se de um município pobre, sem farmácias e sem médicos;
dessa forma, a população se via desprotegida, sem ter a quem recorrer.
(O Imparcial, 18.10.1918, p. 1)

Assim, quando os casos começaram a se multiplicar, o intendente
solicitou o auxílio do governo do estado para conter a epidemia que se
propagava no município – os distritos de Cações, Mutá e Pirajuia já
estavam infestados pela doença. (O Democrata, 26.10.1918, p. 1)

A resposta do governo estadual foi rápida – a direção da DGSPB
informou ao intendente que o médico comissionado pelo estado, Vitorino
Arthur Pereira, encontrava-se em Cações já havia oito dias, provido de
remédios e acompanhado por uma turma de desinfetadores. (O Democra-
ta, 26.10.1918, p. 1) Nesse distrito foram atendidos pelo médico 83 do-
entes de gripe, que não registrou nenhum óbito provocado pela doença.
Além de Cações, Vitorino Pereira prestou atendimento aos distritos de
Mutá, Pirajuia e Matarandiba. (O Democrata, 09.11.1918, p. 1)

A presença de Vitorino Pereira no município de Jaguaripe mos-
trou-se bastante proveitosa para os munícipes. O intendente e alguns
negociantes e proprietários do lugar aproveitaram a ocasião para discu-
tir com o médico os meios de se extinguirem os pântanos existentes na
praia de Mutá – providência que consideravam imprescindível ao sanea-
mento daquele balneário. (O Democrata, 22.11.1918, p. 1)

Vitorino Pereira aproveitou também para vacinar a população con-
tra a varíola, medida recomendada na época, por se acreditar que a vaci-
na antivariólica contribuía para evitar também a gripe. Na ocasião, entre
adultos e crianças, foram vacinadas 194 pessoas, assim distribuídas nos
seguintes distritos: 23 em Cações, 25 em Mutá, 63 em Pirajunhia, e 83
em Matarandiba. (Diario de Noticias, 09.11.1918, p. 1)

A lei determinava que o serviço de vacinação e revacinação nas
cidades do interior do estado fosse organizado pelos intendentes ou pe-
los delegados de higiene. (BAHIA. Lei nº 1.231, de 31 de agosto de
1917) Em caso de necessidade, outros vacinadores poderiam ser designa-
dos para exercer a função, com remuneração correspondente ao serviço.
Entretanto, para implementar com sucesso essa medida, os poderes pú-
blicos sempre buscavam a colaboração e a anuência da sociedade civil.

Em Jaguaripe, para proceder à vacinação, Vitorino Pereira contou
com a colaboração das professoras do lugar. Ao final do trabalho, o dire-
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tor geral da DGSPB teve o cuidado de enviar ofício à professora de Cações,
Maria Izabel da Silva, e à professora de Matarandiba, Germana Emilia da
Costa, “agradecendo-lhes a gentil recepção e os valiosos auxílios presta-
dos”. (Diario de Noticias, 08.11.1918, p. 2)

A “espanhola” avança pela Estrada de Ferro
Tram-Road de Nazareth

A Estrada de Ferro de Nazaré, ou Tram-Road de Nazareth, partia
do município de Nazaré – porto fluvial do rio Jaguaribe – e atravessava
o vale do rio Jequiriçá, em direção à região sudoeste do estado52. No
período estudado, essa linha férrea estadual interligava as cidades de
Nazaré, Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Amargosa, Lage,
Jequiriçá e Areia, perfazendo 221 662 km.

Mapa 9 - Estrada de ferro de Nazareth

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

O tráfego dessa linha férrea era animado principalmente pelas sa-
fras de três produtos de exportação – café, fumo e açúcar. Além dos
produtos de exportação, os trens transportavam gêneros e produtos vari-
ados, tanto nacionais quanto estrangeiros, para satisfazer as necessidades
de consumo de uma das mais ricas regiões da Bahia. (SIMÕES, 1970, p.



309

101) São encontrados registros da epidemia em três dos municípios des-
sa região – Amargosa, Lage e Jequiriçá.

O município de Amargosa possuía 42 227 habitantes.
(ANNUARIO..., 1924, p. 389) Tratava-se de cidade próspera, produtora
de café, fumo, mandioca e, em pequena quantidade, cana-de-açúcar (BAR-
ROS, 1920, p. 222). Situada a 400 metros acima do nível do mar, a cida-
de tinha clima seco e temperado, cuja temperatura esfriava um pouco no
período do inverno. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 124)

A partir de novembro de 1918 começaram a aparecer registros de
óbitos por febre, influenza, gripe, pneumonia e tuberculose. (AMARGOSA
(BA) Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Amargosa. Regis-
tro de óbitos, 1918, p. 84) Até dezembro fora notificada a morte de 12
pessoas, a maioria residente na região rural do município – Barreiros,
Ribeirão, Córrego, Mata das Covas, Tabuleiro dos Coelhos e Palmeira.
Todos os óbitos foram registrados por um farmacêutico da cidade,
Gracindo Brito Filho; o fato denota que nas ocasiões de doença e morte
nem sempre as pessoas recorriam ao médico. Nesse período, clinicavam
em Amargosa os médicos Paulo Queiroz e Lourival Monte.53 Assim, não
era por falta de médico que as pessoas recorriam ao farmacêutico.

Em janeiro do ano seguinte (1919) a gripe continuava a grassar,
registrando-se 15 óbitos nesse período – um por influenza, um por gripe,
um por fimatose pulmonar, um por pneumonia gripal, dois por febre e dez
por gripe epidêmica. A essa altura, a maioria dos atestados de óbitos era
assinada pelos médicos, ainda que o farmacêutico continuasse sendo pro-
curado para tal. (AMARGOSA (BA) Cartório do Registro Civil das Pesso-
as Naturais de Amargosa. Registro de óbitos, 1919, p.18)

Ao contrário do que ocorrera nos meses de novembro e dezembro,
a gripe epidêmica incidiu em janeiro com maior virulência na sede do
município, adquirindo dessa forma maior visibilidade perante as autori-
dades públicas. Assim, a DGSPB resolveu comissionar Lourival Monte
com a gratificação mensal de 400$000, para que este médico atendesse os
doentes de gripe naquela cidade. Segundo o jornalista do Diario da Bahia
(14.02.1919, p. 2), “[...] o interessante desta nomeação é que a comissão
deve durar dois meses sabendo assim o governo que neste prazo a molés-
tia será debelada”.

A epidemia começou a declinar em março, embora em abril ainda
houvesse registro de um óbito por gripe. (AMARGOSA (BA) Cartório do
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Registro Civil das Pessoas Naturais de Amargosa. Registro de óbitos, 1919,
p.18). Pelos serviços prestados no período de 11 de fevereiro a 18 de
março de 1919, o médico acima mencionado recebeu a quantia de 489$384.
(SR/SFTEB/DTFE. Livro de créditos..., 30.04.1919a)

O município de Lage era grande produtor e exportador de fumo
(85 000 arrobas anuais), de café (100 000 arrobas anuais), e de cacau (3
000 arrobas anuais). (BARROS, 1920, p. 1317) Ainda assim, possuía ape-
nas 14 710 habitantes. (ANNUARIO..., 1924, p. 391)

Em janeiro de 1919, o Diario da Bahia (11.01.1919, p.1) informava
que esse município estava “sendo assolado pelo terrível mal”. Para aten-
der os acometidos pela gripe no município de Lage, a DGSPB nomeou o
Dr. Vitorino Pereira.

Próximo a Lage, o município de Jequiriçá, que registrava 24 397
habitantes, também foi atingido pela gripe. (ANNUARIO...,1926, p. 533)
Para tratar os gripados dessa localidade, a DGSPB designou o médico
Oscar Marques de Freitas, que já havia prestado serviços ao estado em
setembro daquele mesmo ano, quando fora designado para esse municí-
pio a fim de atender os doentes acometidos por “febres de mal caráter”.
(SR/SFTEB/DTFE. Livro de créditos.., 28.10.1918a)

Em 26 de outubro de 1918, o médico enviou carta ao Dr. Alberto
Müylaert, diretor de saúde, informando que a gripe se propagava de
forma assustadora na cidade, atingindo de 60% a 70% da população, e
alguns casos haviam se mostrado muito graves. Freitas observou que ali a
gripe vinha se manifestando de três formas: “[...] a forma mais comum é
a pneumônica, havendo também a intestinal e a nervosa, sendo estas em
pequeno número”. (SR/SIJ/DGSPB. Cartas recebidas pelo diretor geral de
saúde..., 1917-1918)

Dado o avultado número de doentes, o médico – que assinara a
missiva apenas como Oscar, denotando intimidade com o diretor da
DGSPB –, solicitava que lhe fosse enviada com urgência mais uma ambu-
lância, pois os remédios que trouxera já se haviam esgotado, restando
apenas os purgativos – calomelanos e benzanofitol. (SR/SIJ/DGSPB. Car-
tas recebidas pelo diretor geral de saúde..., 1917-1918)

A DGSPB providenciou para que nova remessa de remédios fosse
enviada ao médico, cuidando também de divulgar, no periódico O Demo-
crata (09.11.1918, p. 1), a providência adotada.
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A “Espanhola” Invade as “Terras do Sem-fim”

O litoral sul do estado concentrava os municípios produtores de
cacau, os quais contribuíam com mais da metade da receita estadual.
(PANG, 1979, p. 73-74) Os vapores da Companhia de Navegação Bahiana
ligavam à capital os municípios de Valença, Ilhéus, Canavieiras, Porto
Seguro, Prado, Alcobaça, Ponta de Areia, Viçosa e Mucuri.
(ANNUARIO..., 1924, p. 301) No rico município de Ilhéus, aportavam
também os navios de passageiros que faziam a linha Aracaju – Rio de
Janeiro, com escala em Salvador (Jornal de Ilhéos, 16.02.1916, p. 4). A
cidade de Itabuna, situada mais ao interior, ligava-se ao porto de Ilhéus
pela Estrada de Ferro Ilhéus a Conquista. (ANNUARIO..., 1924, p. 299)

Assim a “espanhola” não encontrou dificuldade para penetrar no
território que margeava as águas do Oceano Atlântico. A bordo de trens ou
das variadas embarcações que interligavam esses portos, a doença infestou
o litoral sul da Bahia, conforme podemos verificar no mapa a seguir.

Em princípios de novembro, um jornal de Salvador informava que
a gripe irrompera em Valença. O redator da nota informava que a popu-
lação mostrava-se apreensiva com a possibilidade de a gripe se manifestar
naquela cidade com a intensidade e virulência observada em outras loca-
lidades da Bahia. (O Imparcial, 12.11.1918, p. 1)

Figura 62 - A gripe irrompe na cidade de Valença

Fonte: O Imparcial, 12.11.1918, p. 1.

Apesar de sediar uma unidade do parque têxtil da Bahia – a Com-
panhia Valença Industrial –, a municipalidade alegava que, onerada por



312

Fonte: Detalhe. Adaptado de mapa extraído de Sampaio (1925). Encarte.

Mapa 10 - Companhia de Navegação Bahiana: navegação de barra de fora
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compromissos antigos, não dispunha de recursos para assistir conveni-
entemente a população em caso de calamidade pública. (O Imparcial,
12.11.1918, p. 1)

Felizmente, segundo informação do intendente da cidade, ali a
epidemia não causou muitos estragos. A gripe se manifestou de forma
benigna; não houve grande disparidade entre o obituário de novembro,
que apresentou 20 mortos, e o do mês anterior, com 14 óbitos. (O Demo-
crata, 17.11.1918, p. 2)

Próximas a Valença, as cidades de Taperoá e Santarém também
foram atingidas pela epidemia. Para Taperoá, a DGSPB enviou ao
intendente uma ambulância para o tratamento dos “espanholados”. (Diario
da Bahia, 11.01.1919, p. 1) Em Santarém, o próprio município cuidou
de prover a assistência médica e farmacêutica dos indigentes atacados
pela gripe. (O Democrata, 22.11.1918, p. 1)

Em Barra do Rio de Contas, o surto foi brando. O delegado de
higiene, Francisco Xavier de Oliveira, tranqüilizou o diretor da DGSPB,
comunicando-lhe que os poucos casos de gripe ali existentes eram benig-
nos. (O Democrata, 09.11.1918, p. 1)

No movimentado porto de Ilhéus, a todo o momento chegavam em-
barcações trazendo passageiros infectados. A 21 de outubro de 1918, o va-
por nacional Atlântico, vindo do Rio de Janeiro, aportou em Ilhéus, trazen-
do a bordo um tripulante acometido pela gripe. (Diario de Noticias, 21.10.1918,
p. 1) Assim, era inevitável que a cidade fosse invadida pela epidemia.

A gripe ali se alastrou com muita intensidade. Em vista da grande
virulência da doença, a intendência adotou providências enérgicas – vo-
tou um crédito de 10 contos de réis para financiar o socorro público. O
município criou um serviço regular de assistência, nomeando o médico
Demósthenes Vinhaes para atender os “espanholados”. (O Imparcial,
24.10.1918, p. 1)

Em Itabuna, a população vivia situação dramática – o número de
casos fatais era elevado; parte do comércio fechou as portas; os farmacêu-
ticos adoeceram; e os remédios esgotaram-se. O município adotara pro-
vidências para assistir a população, mas os seus recursos não foram sufi-
cientes. Diante das circunstâncias, os membros da Associação Comercial
de Itabuna resolveram enviar aos jornais, para que fosse publicado, um
telegrama em que expunham a situação da cidade e solicitavam o auxílio
do governo estadual. (Diario da Bahia, 29.10.1918, p. 1)
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Segundo o Diario da Bahia, o governo estadual não atendeu ao
pedido de socorro da população da cidade, e os senhores A. Patena e F.
Scheidegger, respectivamente presidente e secretário da Associação Co-
mercial de Itabuna, expediram outro telegrama à redação do jornal, ex-
pondo a situação calamitosa do município:

A epidemia recrudesce. Sobe a oitenta o número de óbitos. O
mal assolando o interior prejudica seriamente a lavoura de cacau.
Consideramos perdidas as futuras colheitas em conseqüência da
falta de braços, acrescida com as chuvas excessivas. O comércio
continua na sua maior parte fechado. Até o momento ignoramos
quaisquer providências tomadas pelo governador. Nosso apelo não
mereceu do sr. Moniz nenhuma atenção?! (Diario da Bahia,
05.11.1918, p. 1)

Vale relembrar que já havia, por parte da classe comercial da Bahia,
grande descontentamento em relação ao governo de Moniz de Aragão; a
oposição a este último recrudesceu desde que um carregamento de cacau
foi apreendido pela Marinha britânica, e o governo baiano nada pôde
fazer para resolver a questão.54 Em paralelo, fazia-se notar a tensão entre
Moniz de Aragão e os coronéis do cacau, em especial Antonio Pessoa,
além da divergência entre o governador e o presidente do senado,
Frederico Costa, em razão da nomeação dos intendentes dos municípios
de Una e Belmonte, a qual não contou com a aprovação das elites locais.55

Contudo, mesmo sem contar com a ajuda do governo estadual, o
intendente de Itabuna, Adelpho Leite, providenciou para que durante a
epidemia fossem distribuídos remédios e alimentos aos indigentes que
tivessem contraído a gripe. A partir de meados de novembro a epidemia
começou a declinar, não havendo notificação de novos casos na cidade.
(O Democrata, 17.11.1918, p. 2)

Para o município de Belmonte, cujo intendente era sobrinho do go-
vernador56, a DGSPB nomeou um delegado de higiene, José Ferreira de
Freitas, comissionando-o para que tomasse as medidas necessárias, no senti-
do de debelar a epidemia nessa cidade. (Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 2)

A gripe também atingiu Caravelas. Em 23 de outubro de 1918, um
jornal da capital estampava a seguinte manchete:
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Figura 63 - A gripe em Caravelas

Fonte: O Imparcial, 23.11.1918, p. 1.

Segundo a nota que seguia a manchete, a gripe vinha se mostrando
bastante virulenta naquela cidade, chegando a ocorrer casos quase fulmi-
nantes – alguns indivíduos infectados morreram após decorridas 48 ho-
ras a partir da manifestação da doença. (O Imparcial, 23.11.1918, p. 1)

Alarmado com tal notícia, o diretor geral da DGSPB telegrafou ao
intendente do município e ao delegado de higiene, solicitando maiores
informações sobre o assunto. Imediatamente o delegado de higiene res-
pondeu o telegrama, tranqüilizando o diretor daquele órgão estadual
sobre o estado sanitário de Caravelas – considerado excelente, uma vez
que ali não se registrara nenhum caso de gripe. Como medida preventi-
va, a autoridade sanitária local envidava esforços para que se procedesse
à desinfecção das embarcações antes que estas atracassem naquele porto.
(Diario de Noticias, 25.10.1918, p. 1)

Em Canavieiras, o estado sanitário era o pior possível, afirmava um
articulista do jornal local O Progressista (12.10.1918, p. 1):

O impaludismo, a catapora, a influenza e a tuberculose imperam
desassombrosamente, dizimando umas e outras atrofiando a po-
pulação, que mais parece internados de um hospital do que gentes
laboriosas, lutando pela vida com satisfação e coragem.

O jornalista denunciava que as verbas destinadas às questões de
saneamento público figuravam no orçamento apenas para justificar o
desvio criminoso do dinheiro público. Para o autor da matéria, “os mag-
natas da terra” conheciam a arte de administrar apenas “[...] as execuções
e recebimentos dos ordenados, comendo à tripa forra sem um único
melhoramento causar aos seus munícipes”. O articulista acrescentava que,
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acostumada à miséria, a população se submetia a tal situação quase com
indiferença. (O Progressista, 26.10.1918, p. 1)

Na esfera estadual também nada se fazia, porque o delegado de
higiene, tido como de oposição, tinha a sua ação restrita pelo grupo que
dominava o poder local. Dessa maneira, a população de Canavieiras se
via abandonada, sem ter quem velasse por sua saúde – direito do cidadão
e dever do executivo. (O Progressista, 26.10.1918, p. 1)

Prevalecendo-se do péssimo estado sanitário da cidade, a epidemia
de gripe mostrou-se em toda sua intensidade – desde a primeira semana,
dezenas de pessoas permaneceram acamadas; este número foi aumentan-
do nos dias subseqüentes, atingindo percentagem assustadora. Raras eram
as casas em que não fossem acometidas pela doença de três a quatro pes-
soas. (O Progressista, 19.10.1918, p. 1) Apesar de benigna, a gripe
depauperava o organismo, dando lugar a outras doenças.

O juiz de direito, que exercia também a função de delegado esco-
lar, e o delegado de higiene, Otto Marques de Freitas, solicitaram do
intendente a suspensão das aulas nas escolas municipais por um período
de 20 dias. Com tal medida visavam restringir o contágio e a propagação
da doença, que se intensificava com as aglomerações. (O Progressista,
19.10.1918, p. 1)

Em nota publicada no jornal local, aconselhava-se à população
precaver-se, fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e piramidon,
evitando contato com os doentes. A limonada era prescrita em virtude do
teor de vitamina C contido no limão, o que podia contribuir para au-
mentar a imunidade. O quinino era tido em todo país como preventivo
da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente
ineficaz; os outros remédios eram analgésicos e febrífugos, que só teriam
valia para atenuar os sintomas dos já acometidos pela doença. Tratavam-
se de medidas recomendadas e veiculadas nos jornais de várias cidades
do país onde a gripe irrompera, o que ressalta o poder de circulação da
informação, que alcançava até aquela pequena cidade do interior da Bahia.

Apesar das críticas veiculadas pelo O Progressista, ou mesmo por
causa destas, a intendência publicou no Jornal Official (dez. 1918, p. 567)
o balancete da Receita e da Despesa da Intendência, no qual constava, em 23
de outubro de 1918, a dotação de verba adicional, no valor de 2:522$00,
para a distribuição de remédios aos indigentes acometidos pela gripe.

Contudo, O Progressista voltou à carga, publicando nota que infor-
mava haver Manoel Vitorino Correa reclamado o pagamento da quantia



317

de 1:979$800, referente aos remédios distribuídos aos indigentes por
ordem da intendência, no período em que durou a epidemia de gripe
espanhola naquela cidade. (O Progressista, 20.12.1918, p. 1)

Com tal notícia, o articulista buscava desmoralizar os políticos da
situação, os quais, a seu ver, só se lembravam do contribuinte para extor-
quir-lhe o “último vintém”, adicionado aos demais para financiar “os
esbanjamentos da politicalha, ou para encher as algibeiras dos
fraldiqueiros que os acompanham”. (O Progressista, 30.11.1918, p. 1) E
acrescentava à sua crítica a seguinte ameaça:

E pensam os senhores da situação que o povo isso ignora?

Não. Resigna-se, cala-se, engole o travo do desgosto...

Mas, ai de vós quando começar a grita!...

E os murmúrios já se ouvem... (O Progressista, 30.11.1918, p. 1)

Contudo, em outro momento, o articulista se refere à ameaça que
pairava sobre as cabeças daqueles que ousavam desafiar as oligarquias e
criticar os seus desmandos:

Fiquemos calados. Não exerçamos o direito de crítica que nos é
facultado por todas as leis do país, porque então teremos os nossos
pingues bens penhorados e as nossas vidas ameaçadas... A bolsa e
a vida.

Que beleza!... (O Progressista, 12.10.1918, p. 1)

Assim, ao incidir sobre o interior do estado, além de agravar o já
precário quadro sanitário da Bahia, a epidemia revelou a estrutura do
poder na Bahia e contribuiu para acirrar as disputas pelo comando da
política local. Através dos veículos de comunicação, aqueles que faziam
oposição aos que governavam o município ou a região, aproveitavam-se
do evento para denunciar-lhes a corrupção e o abuso do poder.

Os jornais editados nos municípios funcionavam não só como ór-
gãos de oposição ao governo local ou porta-vozes dos municípios
empestados, como também exerceram importante função informativa e
educativa, divulgando medidas profiláticas e terapêuticas sintonizadas
com aquelas veiculadas nos órgãos de imprensa dos grandes centros ur-
banos do país. Além da própria epidemia, transportada pelas rotas co-
merciais e de passageiros, a circulação da informação em pontos geogra-
ficamente distantes da capital do estado demonstra que parte dos habi-



318

tantes do interior da Bahia não se encontrava tão isolada quanto pensa-
vam os intelectuais brasileiros naquele decênio. As elites locais – consti-
tuídas por aqueles que sabiam ler e escrever, que viajavam, e, portanto,
não estavam restritos àquele universo –, tinham acesso à informação e a
um padrão de vida semelhante aos das elites e das camadas médias da
capital. Entretanto, a vida do povo pobre do interior do estado se asse-
melhava à dos despossuídos que viviam nos subúrbios, bairros operários
e áreas degradadas de Salvador – muito poucos tinham acesso a bens
como educação e saúde; a maioria era analfabeta e só tinha acesso a servi-
ços públicos de saúde durante as crises epidêmicas; viviam em situação
de extrema pobreza, e as péssimas condições de existência eram uma
porta aberta às doenças.

Notas

1 A adaptação de um mapa elaborado por Theodoro Sampaio em 1925, nos mostra
a malha viária e fluvial que interligava o Estado da Bahia. As ferrovias estão destaca-
das em traço pontilhado. Para traçar a rota das estradas de ferro, baseamo-nos nas
informações encontradas nas seguintes fontes: Lassance Cunha (1909, p. 59-129);
Annuario Estatístico da Bahia, 1923 (1924); Estradas de Ferro do Brasil. Suple-
mento da revista Ferroviária (1946, p. 60-71)

2 Neste período, as linhas férreas federais percorriam 1 450 561 km: Bahia a Juazeiro,
575 440 km; Alagoinhas a Sergipe, 142 893 km; S. Félix a Bandeira de Mello,
254 600 km; Ramal de Feira de Sant’Anna, 45 060 km; Ramal de Machado Portella,
13 400 km; Bahia a Minas (de Caravelas a Aymorés) 142 400; Bonfim a Sítio Novo
e ramais, 127 905 km; Machado Portella, 72 000 km; Bandeira de Mello a Brotas,
25 000 km; Centro Oeste, 51 863 km. As linhas férreas estaduais perfaziam um total
de 404 309 km: Estrada de Ferro de Nazareth, 221 662 km; Estrada de Ferro de
Santo Amaro, 99 807 km; Estrada de Ferro de Ilhéus a Conquista, 82 840 km.
Ambas somavam um total de 1 854 870 km. Cf. ANNUARIO....(1924, p. 229-300)

3 A obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, publicada nos primeiros anos da Repú-
blica (1902), colocou em pauta a visão bifronte da realidade brasileira – cindida
entre uma civilização tomada de empréstimo, voltada para o Atlântico, europeizada,
e outra, considerada autêntica, isolada no interior do Brasil. (CASTRO SANTOS,
1985; HOCHMAN, 1998b; LIMA, 1999) Da capital da República, nas duas primei-
ras décadas do século XX, disseminava-se a idéia de que o sertão começava ao final
da Avenida Central, no Rio de Janeiro. (HOCHMAN, 1998b, p. 218) Adotando
por modelo tal idéia, consideramos que, para as elites baianas, o sertão começava
para além da Avenida Sete de Setembro, símbolo do progresso, da civilidade e da
modernidade pretendida por J. J. Seabra (1912-1916), ao tempo em que este
empreendeu o processo de reforma e embelezamento da Soterópolis. Dentro desta
perspectiva, a idéia de sertão (interior) em oposição a litoral ultrapassava o caráter
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puramente espacial. No que dizia respeito à Bahia, a cidade de Salvador, capital do
estado, era tida pelas elites locais como parâmetro de modernidade, progresso e
civilização, em contraposição ao que se revelava ser o interior do estado: espaços
pouco povoados, habitados por uma gente mestiça, rude, indolente, bárbara, anal-
fabeta, de hábitos arcaicos, acometida por doenças variadas, cuja falta de saúde,
bem como sua condição de miséria e de atraso eram provocadas pelo próprio
comodismo, conservadorismo, ignorância e primitivismo.

4 Termo de classificação taxonômica, já em desuso (datado de 1873), empregado
para designar os seres protistas parasitas do sangue. (HOUAISS, 2001)

5 Oswino Álvares Penna (1918, p. 129-132) publicou Notas sobre a comissão do
Professor Lutz no Norte do Brazil na coluna Trabalhos do Instituto Oswaldo Cruz
do periódico Brazil-Medico. Segundo Álvares Penna (1918, p.130), esta expedição
atravessou o interior dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia.

6 Para Lima (1999), as viagens técnicas e médico-científicas e as missões militares,
realizadas nas primeiras décadas da República, foram reveladoras destes sertões
para uma elite que até então ignorava a realidade dos habitantes do interior do
Brasil. Realizadas por engenheiros, geólogos, cientistas médicos e militares, tais
viagens ao interior do país permitiram a realização de estudos etnográficos, a
revisão de mapas cartográficos e o conhecimento da fauna e da flora local, além da
conseqüente divulgação das condições de vida no interior do país. (LIMA, 1999, p.
55-89) Dentre estas viagens, as missões requisitadas pela Inspetoria de Obras Con-
tra as Secas, ao Instituto Oswaldo Cruz, na década de 1910, tinham como objetivo
fazer um levantamento das condições de saúde dos habitantes da região do Rio São
Francisco e outras partes do Nordeste e do Centro-Oeste. (LIMA, 1999, p.84)
Destacamos, aqui, as viagens chefiadas por Adolfo Lutz e Astrogildo Machado, que,
em 1912, exploraram o São Francisco, de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA).

7 Cf. SR/SIJ/DGSPB. Boletins de notificação do Posto Médico de Serrinha, (1918); SR/SIJ/
DGSPB. Relatório da Comissão Sanitária de Vitória da Conquista, [19--]; SR/SIJ/DGSPB.
Relatório da Comissão para tratar dos indigentes atacados de disenterias e febres de mal caráter no

município de Santo Amaro, (1912); SR/SIJ/DGSPB. Relatório da Comissão Federal do Estado

da Bahia relativo à saúde pública no município de Itaberaba, (1912); entre outros, que serão
citados ao longo desta narrativa.

8 As cidades baianas que possuíam hospitais fundados e administrados por irmanda-
des da Santa Casa da Misericórdia no período estudado eram: Amargosa, cujo
Hospital da Santa Casa de Misericórdia foi fundado em 1892; Cachoeira, cujo
Hospital São João de Deus foi elevado à categoria de Santa Casa de Misericórdia em
20 de abril de 1826; Feira de Santana, cujo Hospital D. Pedro de Alcântara foi
inaugurado em 1865; Ilhéus, cujo Hospital São José, foi instituído em 1913, por
iniciativa do Intendente Municipal Antônio Pessoa da Costa e Silva; Juazeiro, cujo
hospital, construído em 1892, recebeu o nome do seu idealizador, Doutor José
Inácio da Silva; Nazaré, cujo hospital foi inaugurado em 1831, por iniciativa do
Magistrado Dr. José Gonçalves Martins; Santo Amaro, cujo Hospital Nossa Senhora
da Natividade, após sucessivas etapas de construção, reformas e ampliação, foi
definitivamente inaugurado em 1854; Valença, cujo Hospital da Santa Casa foi
criado em 1860 por Isidro de Sena Madureira, que foi também seu mantenedor.
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(KOURY, 2004, p.77-149) Veja também: Abreu, (2003, p. 5-24) e Sanglard (2005,
p. 12-47)

9 O clã ou a família extensa baiana é constituído por indivíduos unidos por laços de
parentesco. Tais laços não se restringem à consangüinidade, mas podem ser defini-
dos por alianças espirituais (afilhados), por meio de casamentos, incluindo, tam-
bém, os dependentes socioeconômicos. (PANG, 1979, p. 121-122)

10 O chefe de cada clã – os coronéis – organizava milícias privadas, cujos membros
eram recrutados entre seus dependentes socioeconômicos. Em questões de terras,
rixas pessoais, disputas pelo uso ou controle dos mananciais hidráulicos, para
resolver querelas eleitorais, mesmo contra um governo organizado, a força-tarefa
dos jagunços era acionada. (PANG, 1979, p. 122)

11 Tal configuração do poder era próprio do sistema oligárquico que vigorava no Brasil
da Primeira República. O sistema federalista implantado com a República propiciou
a descentralização do poder e o fortalecimento das oligarquias estaduais e locais.
Neste sentido, estabeleceu-se uma complexa rede de poder cujas relações de recipro-
cidade e sistema de barganha envolviam todos os escalões: dos chefes políticos muni-
cipais até às instâncias superiores do Estado republicano. (LEAL, 1975)

12 Muitos coronéis estabeleceram alianças interestaduais. Estas alianças se davam em
função de interesses econômicos e se formavam por meio da celebração de casa-
mentos. (LEAL, 1975, p. 52-53) Os laços econômicos e de parentesco estabelecidos
por chefes locais, proprietários de terras e comerciantes, com chefes políticos de
estados vizinhos, como Minas, Goiás, Pernambuco, Piauí, Maranhão, levaram à
formação de poderosas oligarquias, que desconheciam as fronteiras geopolíticas e a
autoridade do Estado. (LEAL, 1975, p. 52-53) Tais alianças garantiam ajuda mú-
tua, necessária quando estes clãs se encontravam sobre pressão ou ameaça externa
e se constituíam numa ameaça ao poder constituído para governar o estado, que
por vezes era obrigado a reconhecer e legitimar a liderança política destes chefes do
interior. (LEAL, 1975, p. 53)

13 Para Victor Nunes Leal (1975), o coronelismo é um sistema político, que envolve
uma complexa rede de poder que vai desde o chefe político local até o presidente
da República, numa relação de reciprocidade. Na visão de Leal, este sistema vicejou
no contexto da Primeira República, cujo sistema federalista propiciou
descentralização do poder e o fortalecimento das oligarquias estaduais e locais.
Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, baseado em
barganhas entre o governo e os coronéis.

14 Veja Leis e Resoluções do Estado da Bahia, anos de 1902; 1905; 1910; 1912; 1917.
15 Após o Dr. Eduardo Lins de Araujo, o posto de chefe da comissão foi assumido pelo

Dr. Antonio Contreiras, médico do Desinfectório Central. (MONIZ DE ARAGÃO,
1918, p. 80) Passada a crise, a comissão foi reduzida, ficando apenas um dos
médicos, o Dr. Antonio Serafim Junior, e três auxiliares.

16 Paralelo ao seu serviço na comissão, o Dr. Serafim exercia a função de delegado de
higiene daquela cidade. (SR/SIJ/DGSPB. Relatório dos trabalhos de profilaxia con-
tra a peste bubônica em Juazeiro, 1919, p. 1)

17 Via férrea federal que ligava a capital do estado a Juazeiro, cidade situada às mar-
gens do São Francisco, além do ramal que ligava a Bahia a Sergipe. (LASSANCE
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CUNHA, 1909; SANTURIAN, 1991; SIMÕES, 1970; ZORZO, 2000) Em 1853 foi
outorgada a um particular (Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto) a
concessão para a construção da ferrovia. Anos depois, em 1855, um decreto impe-
rial transfere os direitos de concessão a uma companhia sediada em Londres – a
Bahia and San Francisco Railway Company. (SIMÕES, 1970, p.21) Em 1856, são
iniciadas as obras de construção da estrada, concluindo-se o trecho que liga a
Jequitaia a Alagoinhas em 1863. (SIMÕES, 1970, p.21) Ainda sob a responsabilida-
de da referida companhia, inaugurou-se, em 1887, um ramal ligando Alagoinhas
a Timbó – mais tarde, em 1909, por conta do governo federal, iniciou-se novo
prolongamento da linha, que atngiu a cidade de Aracajú, em Sergipe, em 1913.
(SANTURIAN, 1991, p. 1) Em 24 de fevereiro de 1896, sob a responsabilidade do
governo Imperial, a ferrovia alcançou a cidade de Juazeiro. (SIMÕES, 1970, p. 21)
Em 1917, iniciou-se a construção de outros dois trechos: o ramal de Campo For-
moso, inaugurado neste mesmo ano, e o de Senhor do Bonfim, que só em 1920
consegue alcançar a cidade de Jacobina. Essa linha férrea federal efetuava um
percurso de 718 333 km: da Bahia a Juazeiro, 575 440 km; e de Alagoinhas a
Sergipe, 142 893 km. O trecho propriamente baiano termina em Rio Real. Cf.
ANNUARIO... (1924, p. 229)

18 Essa ferrovia perfazia um total de 718 333 km – 575 440 km no trecho correspon-
dente a Salvador/Juazeiro, e 142 893 km, de Alagoinhas a Sergipe. (ANNUARIO...,
1924, p. 229) Na década de 1910, por ali transitavam diariamente 38 763 passagei-
ros. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 67-89)

19 Saindo de Salvador, no primeiro trecho da ferrovia, o trem atravessava uma região
fértil, banhada pelos rios Joanes, Jacuípe e Pojuca, e própria para o cultivo da cana-
de-açúcar. A cana ali cultivada abastecia as usinas de Aratu, Pitanga, Pojuca Central
e São Miguel, situadas à margem da estrada de ferro. Assim, apesar de o município
de Pojuca não ser dos mais populosos da Bahia, registrando apenas 9 058 habitan-
tes, as usinas de açúcar e aguardente situadas na região concorriam para o movi-
mento naquela estação. Cf. Lassance Cunha (1909, p. 59-73); ANNUARIO... (1924,
p. 390)

20 O município de Alagoinhas era o mais populoso da região, possuindo 36 621
habitantes Mata de São João registrava 17 870 hab., e Sant’Anna do Catu, 16 525
hab. (Cf. ANNUARIO..., 1924, p. 389)

21 O censo de 1920 apurou que o município de Serrinha – composto pela sede, com
15 307 habitantes, e pelos distritos de Pedras (3 926 habitantes), Lamarão (3 756
habitantes) e Beritingas (6 016 habitantes) – apresentava população de 29 005
indivíduos. (ANNUARIO..., 1926, p. 578) Serrinha estava situada numa região
fértil, produtora de farinha de mandioca, feijão, milho e outros gêneros de primei-
ra necessidade. A estação férrea da localidade era de grande porte, dispondo de
edifícios para abrigar carros e locomotivas. (LASSANCE CUNHA, 1909, p. 93)

22 O médico Antonio Castro Contreiras integrava a equipe de médicos do Desinfectório
Central, sediado em Salvador. Foi por mais de uma vez diretor interino desse órgão,
durante o governo Moniz de Aragão. Chefiou a comissão enviada para combater a
peste em Juazeiro (1916-1917). (MONIZ DE ARAGÃO, 1918, p. 80, 113)

23 Segundo o censo de 1920, a cidade de Juazeiro registrava 24 255 habitantes.
(ANNUARIO..., 1924, p. 391)
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24 A Linha do Baixo S. Francisco, que ligava Juazeiro a Boa Vista, perfazendo 150 km,
tinha escala em Curaçá A Linha do Alto S. Francisco que percorria 1 369 km, entre
Juazeiro (BA) e Pirapora (MG), fazia escalas em escala em Santana, Casa Nova, Sento Sé,
Oliveira, Pilão Arcado, Xique-Xique, Icatu, Barra, Morporá, Riacho de Canoas, Bom
Jardim, Extrema do Urubu, Rio Branco, Sítio do Mato, Lapa, Carinhanha, Malhada,
Manga, Morrinhos, Jacaré, Januária, Pedra Maria da Cruz, S. Francisco, S. Romão,
Barra do Paracatu, Extrema e Guaicuhy. A Linha do Rio Grande, com 789 km, ligava
Juazeiro e Barreiras, com escalas em Santana, Casa Nova, Sento Sé, Oliveira, Queima-
das, Remanso, Pilão Arcado, Boa Vista das Esteiras, Marrecas, Xique-Xique, Icatu,
Barra, Muricy, Combate, Boqueirão, Poço Redondo, Campo Largo, Porteiras e Santa
Luzia. A Linha do Rio Preto, com uma extensão de 819 km, unia Juazeiro a São
Marcelo, com escalas em Santana, Casa Nova, Sento Sé, Oliveira, Queimadas, Remanso,
Pilão Arcado, Boa Vista das Esteiras, Marrecas, Xique-Xique, Icatu, Barra, Muricy,
Combate, Boqueirão, Santa Rita e Formosa. A Linha do Rio Corrente, com 896 km,
estabelecia a conexão entre Juazeiro e Santa Maria, com escalas em Santana, Casa Nova,
Sento Sé, Oliveira, Queimadas, Remanso, Pilão Arcado, Boa Vista das Esteiras, Marrecas,
Xique-Xique, Icatu, Barra, Morporá, Riacho de Canoas, Bom Jardim, Extrema do
Urubu, Rio Branco, Sítio do Mato, Lapa e Porto Novo. (ANNUARIO..., 1924, p. 302)

25 Cf. Diario de Noticias (25.11.1918, p. 2; 30.11.1918, p. 1); Diario da Bahia (28.12.1918,
p. 1; 11.01.1919, p. 1); O Democrata (22.11.1918, p. 1)

26 O município de Entre Rios registrava 22 880 habitantes (RECENSEAMENTO...,
1926, p. 354). Limitava-se com os municípios de Inhambupe, Conde, Alagoinhas e
Mata de São João. Distava 4 léguas de Timbó; 12 léguas, de Conde; 7 léguas, de
Inhambupe; 16 léguas, de Abadia; 25 léguas, de Feira de Santana; 54 léguas, de
Geremoabo; 16 léguas, de Itapicuru; 32 léguas, de Pombal; 33 léguas, de Cachoei-
ra. Comunicava-se com a capital pelo ramal do Timbó. (BARROS, 1920, p.931)

27 Cf. Recenseamento..., (1926, p. 354)
28 O arraial do Timbó pertencia ao município de Conde. Hoje o arraial do Timbó é

um bairro do atual município de Esplanada.
29 Esplanada era sede da Comarca do Conde. O povoado foi elevado à categoria de vila

pela Lei n. 762, de 17 de agosto de 1909. (BARROS, 1920, p. 932)
30 Como médico comissionado pelo estado, Veridiano Lopes recebeu a quantia de

quatrocentos mil réis, referente ao trabalho realizado. (BARROS, 1920, p. 932)
31 Cf. Annuario..., (1926, p. 487)
32 Cf. Recenseamento..., (1926, p. 354)
33 Em 1875 começou a funcionar o trecho Cachoeira – Feira de Santana; dois anos

depois inaugurou-se a linha principal – São Félix a Bandeira de Mello – que, prolon-
gando-se para o sul, atingiu Contendas, em 1928. (SANTURIAN, 1991, p. 2-3)

34 A cidade de Itaberaba registrava 22 861 habitantes e ligava-se a Sítio Novo por meio
de estrada comum. (ANNUARIO..., 1924, p. 380-390)

35 Segundo Bertucci (2004, p.178), observavam-se as mesmas prescrições em São
Paulo, no período da epidemia.

36 A experiência nos ensina que leis como estas, embora pudessem ser flexibilizadas
em caso de morte de pessoas eminentes na sociedade, vinham a ser aplicadas com
rigor às camadas mais pobres da sociedade.
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37 Cf. Annuario..., (1924, p. 390)
38 Pela divisão socioeconômica e geoambiental proposta pela Superintendência de

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a região hoje denominada Recôncavo
Sul compreende os municípios de Saubara, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix,
Muritiba, Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Cruz das Almas,
Sapeaçu, Conceição do Almeida, São Felipe, Maragogipe, Salinas da Margarida,
Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré, Muniz Ferreira, Dom Macedo Costa, Santo Antônio
de Jesus, Varzedo, São Miguel das Matas, Elísio Medrado, Amargosa, Milagres,
Itatim, Santa Terezinha, Castro Alves, Nova Itarana, Brejões, Ubaíra, Jequiriçá,
Mutuípe, Lage. Outra parte do que situaremos neste trabalho como Recôncavo,
pertence hoje à chamada Região Metropolitana de Salvador – Lauro de Freitas,
Salvador, Simões Filho, Camaçari, Dias D’Ávila, Candeias, Madre de Deus, São
Francisco do Conde, Itaparica e Vera Cruz. Cf. Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), (2001)

39 Essa ferrovia estava sob a administração da Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux
de l’Est Brésilien, de capital franco-belga, criada em 1912 para operar as principais
linhas do Estado. (SANTURIAN,1991, p. 3)

40 Naquele período já se sabia que a doença designada pelo Dr. Januário como hipoemia
intertropical nada mais era do que a ancilostomíase, infecção parasitária que acome-
tia a população rural de todo o território baiano, incapacitando-a para o trabalho.

41 A construção do Hospital Nossa Senhora da Natividade, promovida pela Irmanda-
de da Santa Casa da Misericórdia de Santo Amaro, foi iniciada em 1814. Parcial-
mente inaugurado em 1829, o hospital só ficou definitivamente pronto em 1854.
(KHOURY, 2004, p. 151-53)

42 Erva-de-são-caetano ou apenas são-caetano é o mesmo que balsamina-longa, cara-
melo, erva-de-lavadeira, melão-de-são-caetano, erva-de-são-vicente, fruto-de-co-
bra, fruto-de-negro, meloeiro-de-são-caetano, quiabeiro-de-angola. Planta trepa-
deira de bagas comestíveis, cultivada pelos frutos, para vários usos medicinais e
especialmente para extração de substância com efeitos semelhantes aos da insulina.
(HOUAISS, 2001) É sugerida como substituto do quinino por possuir proprieda-
des antipiréticas.

43 O mesmo que antiinflamatório. (HOUAISS, 2001)
44 De acordo com Barros (1920), a quina era encontrada por toda a América do Sul,

e dela se extraía a substância denominada quinino. Até princípios do século XIX, a
casca da quina era utilizada em bruto, sendo apenas pulverizada. Em 1815, um
químico russo, Reuss, conseguiu levar a efeito uma boa análise dessas cascas, ao
mesmo tempo em que o Dr. Duncan, de Edimburgo, declarava que a casca de quina
continha um princípio ativo e verdadeiramente febrífugo. Foi o Dr. Gomes, médi-
co da Armada Real Portuguesa, quem logrou isolar, em 1816, esse princípio
febrífugo, ao qual chamou de chinchonina. (BARROS, 1920)

45 No candomblé, a erva conhecida como agoniada faz parte de todas as obrigações de
Obaluaiê ou Omolu – orixá das endemias e epidemias. Segundo o Houaiss (2001),
trata-se de planta, arbusto ou árvore pequena (Himatanthus lanceifolius) da famí-
lia das apocináceas, de grandes flores brancas, campanuladas, e folículos fusiformes;
conhecida como arapuê, quina-branca, quina-mole, sucumba, tapuoca. Encontra-
se no Brasil nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Goiás.
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A planta tem inúmeros usos em medicina popular, especialmente a seiva lactescente,
que substitui a quinina, embora seja venenosa. (HOUAISS, 2001)

46 Bertolli Filho (2003, p. 110) refere-se à toxidade do quinino, quando trata do
assunto no seu estudo sobre a gripe espanhola em São Paulo. Naquela cidade, obser-
vou-se grande número de indivíduos debilitados não pela gripe, mas por intoxicação
provocada por alta dosagem dessa substância. Segundo Chernoviz (1878, p. 825-
826.): “O sulfato de quinina, sobretudo quando administrado em grande dose,
produz, às vezes, a diminuição do sentido do ouvido, que vai em alguns casos até a
surdez: parece aos doentes que ouvem de muito longe; mas este estado é passageiro,
e dissipa-se espontaneamente. Quanto às obstruções do fígado e do baço, que alguns
observadores dizem resultar da ingestão do sulfato de quinina, esta acusação caiu
ante a observação mais exata, que provou dependerem estas obstruções da duração
das febres intermitentes, e não do remédio administrado contra elas”.

47 A briônia é uma planta herbácea, originária da Europa, de cujas raízes pode ser extra-
ída a brionina, substância tóxica e purgativa. (FERREIRA, 1986; HOUAISS, 2001)

48 A beladona (Atropa belladonna) é uma erva ereta e ramosa da família das solanáceas,
de origem eurasiática; é altamente venenosa em razão da atropina, alcalóide presente
em toda a planta, especialmente nas raízes, folhas e sementes. (HOUAISS, 2001)

49 Diz-se de agente que se opõe ou bloqueia a ação fisiológica da acetilcolina, molécula
neurotransmissora que atua na passagem do impulso nervoso dos neurônios para
as células musculares. (HOUAISS, 2001)

50 De acordo com Bertolli Filho (2003), na época da epidemia de gripe espanhola, o
uso de purgativos foi tão exagerado que na cidade de São Paulo (SP) era comum
ocorrer a hospitalização de indivíduos enfraquecidos pela diarréia contínua. Nes-
ses casos, ministrava-se um antidiarréico para conter os desarranjos intestinais e as
cólicas que os acompanhavam.

51 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 (1994, p.19),
até então “[...] as inovações não eram vistas com bons olhos. A vida do filho teria de
ser como a do pai, da mesma forma que a do neto teria de ser como a do avô. A
mesma casa, os mesmos móveis, tudo com variações imperceptíveis, surgidas natu-
ralmente com o passar dos tempos”.

52 Essa estrada seguia um antigo caminho de boiadas; atingiu o seu ponto extremo,
em 1927, na cidade de Jequié, situada no meio do rio de Contas, cumprindo um
percurso de 290 km. Cf. Zorzo (2000, p. 102-103)

53 Os nomes desses médicos aparecem no supracitado livro de Registro de óbitos, que
se encontra no cartório da cidade de Amargosa, Bahia.

54 Expusemos essa questão no Capítulo 2 – a oposição da classe comercial recrudesceu a
partir de uma questão não resolvida pelo governador, relativa a um carregamento de
cacau para Copenhague, apreendido pela Marinha britânica. Cf. Pang (1979, p. 129)

55 Para saber mais, ver Pang. (1979, p. 130)
56 Cf. Pang (1979, 130)




