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RESUMO 
 

 

A pandemia de gripe espanhola de 1918 atingiu o Recife entre setembro e dezembro daquele 

ano, provocando mais de 2000 vítimas.  Nesse período, a doença transformou-se em manchete 

em todos os jornais diários da cidade, mas tratada de diferentes maneiras por cada um deles, 

fato que levantou questionamentos quanto aos elementos que atuaram na constituição de cada 

discurso jornalístico.  O presente trabalho teve por objetivo revisitar e analisar o noticiário da 

gripe, para definir esses elementos constitutivos da notícia, usando como instrumento para 

tanto a Análise do Discurso (AD).  Três jornais de circulação diária em 1918, e de 

posicionamento político diverso, foram selecionados - o Diario de Pernambuco, A Provincia 

e A Ordem – e investigados sob critérios da AD estabelecidos por autores como Norman 

Fairclough, Dominique Maingueneau e Roger Fowler.  Diversos elementos encontrados nas 

notícias desses jornais reforçaram a hipótese inicial de que forças políticas diversas, dentro de 

uma mesma elite, contribuíram para dar ao noticiário da gripe tratamento diferente de acordo 

com os interesses estabelecidos pelo grupo político no poder e aquele que lhe fazia oposição. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo e saúde; análise do discurso; gripe espanhola. 



 

ABSTRACT 
 

 

The Spanish influenza pandemic took Recife from September to December in 1918, causing 

more than 2000 casualties. During that time, the sickness hit the headlines of all daily 

newspapers in the town, but each one of them took a different approach to the theme, a 

peculiar fact that  aroused many questions upon the specific elements which constituted each 

one of the journalistic speeches. This research has the main goal to revisit and analyze the 

pandemic as it was seen on media, in order to define the elements that constitutes such news, 

using as basic tool the discourse analysis. Three daily newspapers in 1918,  with different 

political focuses were chosen – Diario de Pernambuco, A Provincia   and A Ordem – and 

analysed according to the ground texts from Norman Fairclough, Dominique Maingueneau 

and Roger Fowler. Different elements that were found on the newspapers reinforced the first 

hypotheses that opposite political powers, acting inside the same elite, contributed to shape 

different approaches on the daily news discourse aiming deep political achievements 

established first by the main group currently in power and second, by the other group, of the 

opposition. 

 

 

KEY WORDS: journalism and health; discourse analysis; spanish flu. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Quase desconhecida dos livros didáticos de história, a gripe espanhola foi o maior 

evento epidêmico do século XX.  De origem controversa, o seu agente, uma mutação do vírus 

H1N1, despertou num mundo conflagrado para deixar seu próprio legado de mortes.  

Alcançando os extremos da terra, do Alasca à Terra do Fogo; da Islândia, no extremo norte 

europeu, à Austrália, a gripe espanhola superou as mortes provocadas pelos combates na 

Primeira Guerra Mundial, que então se desenrolava. 

A pandemia ocorreu num período relativamente breve, sua fase mais letal grassou 

o planeta principalmente entre agosto de 1918 e fevereiro de 1919.  Mas, a despeito de ter 

transformado a vida de milhões de famílias mundo afora, foi esquecida e, até bem pouco 

tempo, encontrar seus registros na memória nacional não era um trabalho fácil. 

A doença deixou uma legião de órfãos, inclusive o próprio povo brasileiro, ao 

matar o presidente da República eleito, Rodrigues Alves, em 16 de janeiro de 1919, 

ironicamente o presidente responsável, em seu primeiro mandato, pela aplicação da reforma 

da vacina, em 1909, que acabou por controlar a febre amarela no Rio de Janeiro. 

Para Bertolli Filho (2003, p. 355), tomando como exemplo a cidade de São Paulo, 

o esquecimento da epidemia é fruto de um ideal de modernidade que o advento da gripe 

espanhola pôs em cheque: 

A influenza epidêmica foi, imediatamente após sua ocorrência, abolida da 
memória paulistana oficial, integrando-se marginalmente ao discurso médico 
e administrativo como uma experiência de pouca importância dentro de uma 
conjuntura progressista.  Daí o enquadramento da epidemia de 1918 num 
bloco de fatos da história de São Paulo que ainda hoje está relegado ao quase 
total esquecimento e, na melhor das hipóteses, às análises superficiais, que 
apontam para o curioso e anedótico. 

A ciência médica, impulsionada pelas constantes descobertas da relação entre 

microorganismos e velhas doenças, era parte dessa nova modernidade.  Confiantes, os novos 

médicos viram algumas dessas certezas virarem fumaça diante da gripe espanhola.  Seria 

natural, portanto, esquecer esse inconveniente período crítico em que a medicina pouco ou 

nada pôde fazer (KOLATA, 2002, pp.70-71). 

O fenômeno não foi apenas brasileiro. Segundo Alfred W. Crosby (2003, pp.311-

325), que estudou o também desaparecimento da gripe espanhola da memória norte-

americana, outro fator que pode ser atribuído ao esquecimento seria sua simultaneidade com 
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os dias finais da Primeira Guerra Mundial, quando boa parte do mundo ocidental tinha se 

acostumado com a morte e com o medo e a atenção pública estava direcionada aos 

acontecimentos políticos europeus, que, mesmo em tempos de epidemia, mantinha o seu 

destaque nas manchetes. O fato é que, sem cicatrizes no corpo dos sobreviventes para 

lembrar, sem alterações definitivas na rotina coletiva que pudesse evocar periodicamente a 

tragédia, em pouco tempo, a pandemia se tornou nota de rodapé, enquanto a Primeira Guerra 

Mundial serve de divisor de águas da história contemporânea da humanidade, mesmo tendo a 

pandemia de gripe matado mais pessoas do que o conflito. 

Fora algumas poucas referências gerais, a epidemia de gripe espanhola nunca 

evocou nada de especial para mim.  Isso até o lançamento no Brasil da edição de “Gripe: a 

História da Pandemia de 1918”, da autora americana Gina Kolata.  Jornalista de Ciência do 

The New York Times, Kolata pintou o quadro da epidemia nos Estados Unidos e a trajetória de 

alguns cientistas, no final do século XX, até descobrirem vestígios do vírus H1N1 em 

cadáveres de suas vítimas, congelados no Alasca.  

A descrição detalhada da epidemia e de seu impacto na sociedade americana 

inseridos na obra de Kolata despertou a curiosidade de saber como ela havia chegado e 

percorrido o Brasil.  À procura de dados que saciassem essa curiosidade, meu primeiro 

contato com informações sobre a doença no Brasil foram antigos jornais manauaras 

guardados no Arquivo Público do Estado do Amazonas, em Manaus, mais acessíveis a mim 

naquele momento. 

O impressionante noticiário colhido nessa primeira incursão na história da 

epidemia da gripe espanhola no Brasil contrastava com a sua ausência da historiografia 

nacional.  Segundo Bertucci (2004, pp.30-31), apenas três publicações foram editadas poucos 

anos depois da epidemia – A Proposito da Pandemia de Grippe em 1918, escrito pelo ex-

Diretor Geral da Saúde Pública, Carlos Seidl, em 1919; A Grippe Epidemica no Brazil e 

Especialmente em São Paulo, escrito em 1920 pelos médicos Carlos Luiz Meyer e Joaquim 

Rabello Teixeira, e O Pandemonio de 1918, escrito em 1924 por Moncorvo Filho1 – todas 

elas fazendo referências às experiências profissionais de seus autores com a doença.  Depois 

deles, o tema só reaparece sessenta e três anos depois, com a edição de O Mez da Grippe, de 

Valêncio Xavier, em 1981.  Esse primeiro resgate é, na verdade, uma coletânea de recortes de 

matérias jornalísticas sobre a epidemia no Paraná, sem considerações aprofundadas sobre a 

doença. 
                                                 
1 Os títulos dos livros obedecem à norma ortográfica do início do século XX. 
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Cinco anos depois é a vez publicação de A Gripe Espanhola em São Paulo, de 

Claudio Bertolli Filho, em 1986, que acabou se tornando uma referência de estudo nesse 

tema, pela forma minuciosa como o autor o tratou, utilizando-se de notícias, anúncios, 

comunicados oficiais e até os livros dos cemitérios paulistas.  Essa obra ganhou uma nova 

edição revisada, em 2006. 

Em 1995, quase dez anos depois, Janete Silveira Abrão retoma o tema com uma 

dissertação de mestrado, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-

RS), intitulada A Espanhola em Porto Alegre, 1918 e, no mesmo ano, Beatriz Anselmo Olinto 

lança Uma Cidade em Tempo de Epidemia: Rio Grande e a Gripe Espanhola, também uma 

dissertação de mestrado, apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Ambas as autoras seguiram o caminho aberto por Bertolli Filho, realizando uma análise local 

da passagem da gripe espanhola por diferentes regiões brasileiras, enfocando o resgate 

histórico da epidemia. 

A partir dessa primeira década do século XXI, a Biblioteca Virtual em Saúde 

registra pelo menos mais cinco trabalhos acadêmicos envolvendo a gripe espanhola, 

destacando-se dentre eles Um Cenário Mefistofélico: a Gripe Espanhola no Rio de Janeiro, 

de Adriana da Costa Goulart, e Influenza, a Medicina Enferma, de Liane Baria Bertucci, este 

último publicado em 2004 pela editora da Universidade de Campinas (Unicamp).  Goulart 

segue a linha de redescoberta das histórias de terror provocadas pela epidemia na então capital 

da República, através de documentos, da imprensa e de alguns depoimentos orais.  Este 

último aspecto, do depoimento pessoal, imprime ao seu trabalho um diferencial importante do 

resgate meramente documental, desnudando indiretamente o discurso jornalístico como filtro 

da realidade percebida pelas testemunhas da gripe. 

Já Bertucci faz um detalhado olhar da medicina e do higienismo à época da 

chegada da epidemia na cidade de São Paulo.  Longe de ser uma mera descrição histórica, sua 

obra cogita o advento da gripe espanhola como o cenário em que a epidemia põe em cheque 

um saber científico em ascensão.  Bertucci mostra, ainda, a reação confusa da elite médica 

paulistana à epidemia, além de fórmulas e remédios utilizados em seu combate e o 

afloramento do saberes tradicionais como resposta à incapacidade da medicina em eliminar a 

gripe. 

Mais recentemente, o tema tem permanecido em destaque e, na medida que essas 

obras são difundidas geram mais interesse sobre aspectos ou regiões ainda não abordadas 

sobre o assunto.  Em 2004, Anny Jackeline Silveira, em sua tese de doutorado em História, 
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pela Universidade Federal Fluminense, A Influenza espanhola e a cidade planejada: Belo 

Horizonte 1918, enfatiza o conceito da modernidade salubre e higiênica, traduzido no 

planejamento urbano da capital mineira, para contrapô-lo ao advento da gripe. Por fim, em 

2007, Christiane Maria Cruz de Souza, defende seu doutoramento, também em História, pela 

Fundação Oswaldo Cruz, com o tema A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina 

em tempos de epidemia, em que retrata a experiência baiana da pandemia, em especial na 

cidade de Salvador. 

Regionalmente, é preciso destacar um relatório pernambucano intitulado A 

Influenza Epidemica em Pernambuco em 1918, publicado ainda em dezembro de 1918, e que 

poderia se juntar às obras pioneiras descritas em Bertolli Filho.  Essa publicação teve como 

autor o médico Octavio de Freitas, então chefe da Diretoria de Higiene do estado. O 

documento é uma prestação de contas, ao governo e à sociedade, do combate à gripe, com um 

pequeno histórico da chegada da doença ao estado, medidas tomadas pela diretoria de higiene 

e um detalhado quadro da mortalidade por período e abrangência geográfica. 

Ainda no Recife, uma pesquisa de graduação em História pela Universidade 

Federal de Pernambuco deu origem a Influenza no Recife: a Cidade Doente. O estudo, de 

Estelita Medeiros Móes e Silva, apresentado em março de 2003, utiliza o noticiário de A 

Provincia para traçar um panorama do que foi a epidemia de gripe na cidade.  A epidemia é 

vista, nessa pesquisa, sob o prisma da redação daquele jornal sem, contudo, lançar um olhar 

crítico sobre a própria notícia utilizada como fonte ou sobre as condições de produção 

daqueles textos. 

Diversos artigos científicos também foram escritos, especialmente nos últimos 

seis anos. Esse súbito aumento da produção acadêmica sobre a pandemia poderia ser 

atribuído, em parte, ao ressurgimento do temor de uma pandemia de gripe aviária ou ainda à 

reconstituição do vírus da gripe espanhola, ocorrida em laboratórios americanos em outubro 

de 2005 a partir de material encontrado nos restos mortais congelados de vítimas da epidemia 

(TRABUCO, 2005). 

Dentre esses artigos, destacam-se A gripe espanhola em Salvador, 1918: cidade 

de becos e cortiços, de Christiane Maria Cruz de Souza; Revisitando a espanhola: a gripe 

pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro, de Adriana da Costa Goulart, e O Carnaval, a peste e 

a ‘espanhola’, de Ricardo Augusto dos Santos, todos publicados pela revista História, 

Ciências, Saúde – Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz.  Com o crescente interesse pelo 

assunto, essa mesma revista reuniu vários desses artigos no volume 12, número 1, de 2005, 
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publicados sob o título Dossiê Gripe Espanhola no Brasil. 

Na maioria dessas pesquisas recentes, jornais e revistas da época foram utilizados, 

em maior ou menor grau, como fonte de informações sobre a epidemia. Em muitas das 

considerações, a notícia é inserida como fonte isenta e expressão da verdade histórica, ou seja, 

não são considerados, no noticiário da gripe, sua inserção no contexto histórico, os diversos 

filtros que atuaram na época para transformação do fato em notícia, nem a influência que a 

política, a medicina e o próprio conceito de jornalismo de então possam ter imprimido no 

resultado final da notícia divulgada.  O jornal, visto então como uma entidade única, um bloco 

homogêneo de informação, é utilizado como um documento descritivo da realidade vivida em 

1918.  Há um apagamento das condições de produção do discurso presente nas páginas desses 

periódicos, ignorando-se que esse discurso é fruto de uma rotina própria, de elementos 

subjetivos da vida do autor e do próprio contexto histórico (FOUCAULT, 2005, p. 27).  

Uma rápida comparação entre os periódicos de Manaus, do Recife e do Rio de 

Janeiro mostram aspectos heterogêneos da abordagem jornalística para o mesmo fato 

histórico. Tais aspectos, aparentemente, transcendem a simples diferença geográfica ou de 

estilo. Por todo o país, o contato com o vírus da gripe espanhola teria não apenas forjado 

experiências de vida únicas em cada uma e de suas vítimas, como também teria imprimido 

sua marca em cada meio de comunicação da época, de forma original. Possivelmente, o 

jornalismo de cada cidade – e em cada cidade, os textos publicados por diferentes jornais – 

representou a mesma doença à sua própria maneira, mesmo que descrevendo os mesmos 

eventos epidemiológicos. 

Essa hipótese foi o ponto de partida para propor um estudo mais profundo do 

noticiário da gripe espanhola no jornalismo recifense. Ao invés de apenas procurar o fato 

histórico nas páginas dos jornais, busquei as origens da formação daqueles textos 

jornalísticos, considerando-os não como simples relatos de uma epidemia, mas como produto 

final de um processo de comunicação em que diversos elementos atuaram para construir a 

imagem social da gripe espanhola, que povoou não apenas as mentes dos seus leitores naquela 

época, mas que ainda hoje pode influenciar na construção histórica da pandemia. 

Um breve olhar no jornalismo contemporâneo já traz algumas pistas do que pode 

ter ocorrido 90 anos antes.  Nos dias atuais é possível encontrar num noticiário de saúde, 

como o da gripe aviária, elementos que corroboram a hegemonia de outros discursos que não 

o médico e o científico (FARIAS, 2007).  Esse uso do discurso da saúde pública como pano 

de fundo para legitimação de outros interesses ocorre, dentre outras razões, pela importância e 
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o conjunto de valores evocado na sociedade por esse discurso.  Essa relação é bem traduzida 

nas palavras de Freyre (1983, p. 209): 

O valor “saúde” é decerto um dos valores supremos nas modernas 
civilizações ocidentais mas não é o único nem, ao que parece, o mais fácil de 
ser recomendado, sozinho, a um homem – o civilizado moderno – que 
busque com afã auto-realizar-se através da apropriação de um conjunto de 
valores, a seu ver, essencial a essa auto-realização.  Parece que, em vários 
casos, a saúde é incluída nesse conjunto mais como um veículo 
indispensável que como um fim ou um ideal suficiente em si mesmo.  Isto, 
entretanto, depende da cultura ou da Ecologia que se considere. 

Em 1918 a saúde já estava inserida, como elemento essencial, num conjunto de novos 

valores que se convencionou chamar modernidade.  E, assim, como observamos hoje, seu 

discurso era instrumento de legitimação de outros discursos hegemônicos.  Não cabe aqui, 

entretanto, traçar paralelos entre o jornalismo praticado em 1918 e o jornalismo atual.  

Estabelecer pontes entre a rotina jornalística dessas duas épocas seria um processo irrelevante 

para o que se propõe esta dissertação, ou seja, responder quais foram os elementos presentes 

no noticiário dos jornais recifenses que influenciaram na construção do discurso da epidemia 

de gripe espanhola. 

Para chegar a uma resposta, seria preciso, então, acessar o que foi publicado no 

Recife, durante a epidemia de gripe de 1918 e encontrar, no próprio texto jornalístico, os 

marcadores que determinaram a formação dos discursos presentes nesse noticiário.  Tendo 

essa tarefa em mente e a partir dos acervos disponíveis no Arquivo Público do Estado de 

Pernambuco e na Fundação Joaquim Nabuco, cinco jornais diários que circulavam nessa 

capital durante a passagem da gripe espanhola foram pré-selecionados como possível material 

de consulta: Jornal do Recife, Jornal Pequeno, A Ordem, A Provincia e Diario de 

Pernambuco.  De todos eles, após uma segunda triagem, apenas os três últimos passaram a 

fazer parte do acervo que compõe o objeto de estudo desta pesquisa.  No total, 439 artigos 

serviram de matéria-prima para as considerações destacadas nas próximas páginas.  Uma vez 

lidos e selecionados os marcadores considerados mais relevantes, tendo a Análise do Discurso 

como ferramenta, o acervo contribuiu para essa tentativa de reconstrução da trajetória da gripe 

espanhola no jornalismo recifense. 
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1. MUITO ALÉM DE UM VÍRUS 
 

 

1.1 – Retomando uma pandemia 

 

 

Em 7 de outubro de 1918, o Jornal do Recife estampou em sua primeira página 

um contundente editorial de crítica aos poderes estaduais pela chegada da epidemia de 

influenza espanhola na capital pernambucana, denunciando mortes e considerando a gripe 

como uma prova do descaso da saúde pública para com a população.  Em tom virulento, o 

artigo, que tinha o sugestivo título de “Misericórdia, Senhor!”, avisava: “Não estamos a fazer 

política. Apenas cumprimos o nosso dever de imprensa livre (...)” (MISERICORDIA..., 1918, 

p.1). 

Os tons fortes apresentados pelo Jornal do Recife contrastavam com a ausência de 

notícias locais sobre a epidemia na edição desse mesmo dia do Diario de Pernambuco (DP).  

Em suas páginas, a vida transcorria relativamente calma.  Um dia depois, o Diario registrava 

a propagação da epidemia em solo recifense, mas ainda com cores bem mais suaves que seu 

congênere.  

Essa variação de intensidade com que foi registrada a gripe espanhola pode ser 

verificada em todos os diários recifenses de então.  A pandemia era uma só, mas havia 

múltiplas percepções.  A moléstia apresentou-se para a história com várias faces. 

O resgate do noticiário da gripe espanhola surge, assim, como uma oportunidade 

de avaliação das diversas forças que atuaram, naquele momento histórico, dentro do discurso 

jornalístico, para gerar diferentes representações sociais da doença encontradas em distintos 

veículos de comunicação.  E a análise dessas forças é, também, uma forma de avaliação desse 

mesmo discurso jornalístico na mediação científica.  

Passados quase noventa anos do evento e de seu noticiário, é praticamente 

impossível recorrer ao depoimento dos atores envolvidos neles: jornalistas, editores, médicos, 

pacientes, políticos, dentre outros, para desvendar as relações de poder e os processos 

específicos que caracterizaram o surgimento dos textos jornalísticos. 

A maior fonte de informação sobre as condições de aparecimento dos diversos 

noticiários da gripe espanhola é, portanto, o próprio noticiário da gripe espanhola.  Sendo 
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assim, o que fazer? 

A resposta para tal problema pôde ser encontrada em Foucault (2005, pp. 146-

147): 

Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, 
palavras que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos 
antes e em outro lugar, temos na densidade das práticas discursivas sistemas 
que instauram os enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e 
seu domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e 
seu campo de utilização).  São todos esses sistemas de enunciados 
(acontecimentos de um lado, coisas de outro) que proponho chamar de 
arquivo. 

 

[...] 

 

O arquivo não é o que protege, apesar de sua fuga imediata, o acontecimento 
do enunciado e conserva, para as memórias futuras, seu estado civil de 
foragido; é o que, na própria raiz do enunciado-acontecimento e no corpo em 
que se dá, define, desde o início, o sistema de sua enunciabilidade.  O 
arquivo não é, tampouco, o que recolhe a poeira dos enunciados que 
novamente se tornaram inertes e permite o milagre eventual de sua 
ressurreição; é o sistema de seu funcionamento. 

Partindo das palavras de Foucault, o arquivo seria, então, o código pelo qual os 

enunciados foram emitidos numa determinada sociedade, numa determinada época inscrito no 

próprio enunciado.  Essa abordagem, assumida pela Análise do Discurso, permitiria acessar as 

condições de produção do discurso jornalístico da gripe espanhola no próprio noticiário da 

epidemia. 

Mas não bastaria apenas acessar a gênese do discurso de 1918 e sim analisá-lo 

também como instrumento de percepção da realidade e, principalmente, como prática política 

e ideológica que me permitissem chegar até as forças que contribuíram para moldar o 

noticiário da pandemia. Sob essa ótica, a Análise do Discurso (AD) pareceu-me o instrumento 

teórico mais adequado, por ter como um de seus alvos de estudo justamente a natureza 

discursiva do poder e da ideologia sem, contudo, considerar esse discurso como algo dado e 

acabado e sim como um espaço dialético entre seus processos constitutivos e a realidade 

(FAIRCLOUGH, 2001), o que no caso do noticiário de uma epidemia mortal considerei de 

extrema relevância. 

É, pois, essa compreensão da disputa hegemônica no espaço discursivo do 

jornalismo recifense durante a crise epidêmica de 1918, que poderá lançar luz sobre esse 

episódio do jornalismo brasileiro e trazer subsídios que sirvam para o estudo do discurso 
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científico como espaço de embate discursivo no processo de divulgação da pandemia. 

 

 

1.2 – Publicando a saúde 

 

 

O estudo do noticiário da gripe espanhola desnuda, também, o discurso científico 

e médico – este último inserido contido dentro do primeiro – presente no jornalismo recifense 

naquele momento histórico.  Para uma compreensão mais específica do que aqui será 

compreendido como um discurso, está implícito nesse conceito não apenas o simples 

enunciado da manifestação textual de representações do conhecimento médico-científico, mas 

o espaço onde esse conhecimento se constitui como entidade discursiva autônoma, onde 

determina a prática social desse conhecimento e onde influi e é influenciado por outros 

discursos (ver o item 2.4 no próximo capítulo).  É preciso esclarecer que esse discurso 

médico-científico presente no jornalismo pernambucano do início do século XX, não se 

configurava, ainda, como o jornalismo científico que compreendemos hoje e que só foi 

impulsionado a partir das décadas de 40 e 50, no Brasil, através do trabalho de profissionais 

como o jornalista José Reis (OLIVEIRA, 2005, p.32-33).  Para tentar situar o noticiário de 

1918, é importante uma breve compreensão de expressões como o próprio jornalismo 

científico, a disseminação científica e a divulgação científica.  Todas elas trazem a idéia da 

difusão do conhecimento científico, mas nesse processo de conceituação, o binômio 

linguagem/público-alvo são fatores-chave da delimitação.  Segundo Gomes (2000, p. 6): 

O peso dado ao público-alvo na formulação desse quadro conceitual se 
justifica pelo fato de o público ser determinante para a definição da 
linguagem a ser utilizada na construção dos mais variados textos, não 
podendo ser ignorado especialmente quando se propõe a divulgar a ciência e 
a tecnologia. 

Sob esta perspectiva, Gomes (op. cit) assume como válida a definição de Bueno 

para quem a disseminação científica é a “transferência de informações científicas e 

tecnológicas, transcrita em códigos especializados, a um público seleto, formado por 

especialistas” (BUENO apud GOMES, 2000, p. 5). 

Ao mesmo tempo, a divulgação científica seria a divulgação das informações 

científicas e tecnológicas ao público leigo através de um processo de “recodificação, isto é, a 

transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada com o 

objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta audiência” (BUENO apud GOMES, 
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2000, pp. 5-6). 

O jornalismo científico é, portanto, uma das modalidades de divulgação científica 

em que o enunciado obedece aos processos específicos da rotina jornalística, distinguindo-se 

aí de outras formas de divulgação científica como palestras, livros didáticos ou artigos.  

Dentro do jornalismo científico temos o jornalismo em saúde, que abrange uma infinidade de 

tópicos como, dentre outros, nutrição, prevenção de doenças, estado sanitário, pesquisa 

médica e, obviamente, acompanhamento de epidemias.  Entretanto, a noção do jornalismo 

científico de hoje, especificamente o jornalismo em saúde, como espaço discursivo específico 

somente pode ser útil à análise proposta aqui ao considerar que é nesse espaço que convergem 

os discursos presentes no texto jornalístico e as suas diversas interações, em busca de 

hegemonia.  Segundo Kucinski (2001, p. 301) 

O problema do jornalismo em saúde coletiva não é a falta de informação, 
mas seu excesso e as dificuldades de dialogar criticamente com os vários 
discursos da saúde: o discurso médico, o discurso científico, o discurso do 
Estado, cada qual com sua própria lógica.  O que menos aparece é o discurso 
do cidadão, ou dos movimentos populares de saúde. 

É essa compreensão do uso do jornalismo e do discurso científico como 

instrumentos de poder para determinados grupos hegemônicos na atualidade, que pode ser 

usada como ponto de partida do estudo de um processo semelhante no passado. 

A evolução científica, as novas descobertas tecnológicas e a consolidação do 

saber médico não eram assuntos estranhos ao jornalismo pernambucano do início do século 

XX.  De fato, esse noticiário é parte de um contexto em que o saber científico conquista 

espaço e se consolida como a tradução do advento da modernidade (ver item 2.2 no próximo 

capítulo).  Ainda não havia, entretanto, elementos essenciais que pudessem caracterizar esse 

material como produto de uma sistemática que pretendesse a popularização do conhecimento 

científico ou a configuração de um jornalismo especializado nesta área.  O discurso científico 

é apresentado ora de forma especializada e hermética, ora com uma linguagem mais comum, 

o que variava conforme o tema e a fonte.  Essa instabilidade do espaço discursivo no 

jornalismo de então reflete um conhecimento científico ainda em consolidação e 

possivelmente em condições bem mais sensíveis ao diálogo entre discursos citados por 

Kucisnki. 

No caso específico do noticiário da gripe espanhola essa inconstância ficou mais 

evidente.  Tal qual a lenda da esfinge, o jornalismo de 1918 se viu diante do “decifra-me ou 

devoro-te” da maior epidemia do século XX.  Diante do desespero e da morte era preciso dar 
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respostas e poucas coisas causam tanto terror no ser humano do que a finitude de sua própria 

existência. É natural que tudo o que diga respeito à qualidade e à manutenção da vida – bem 

como suas ameaças – estimule a curiosidade do leitor e, por conseqüência, a expectativa de 

que o jornalista atenda a essa necessidade, especialmente no caso de uma epidemia em curso. 

Esse interesse no discurso científico, em momentos de crise da saúde, traduz-se 

em poder, na medida em que a notícia passa a ser vista como vetor de informação para a 

prevenção, o tratamento e a erradicação de moléstias ou modos de vida que ameacem à vida 

humana.  Legitimado nesse discurso científico que o alimenta, o jornalismo pode ser – e 

freqüentemente tem sido – utilizado como plataforma para outros discursos hegemônicos. 

Em 1918, o espaço jornalístico já era a arena onde o discurso médico-científico e 

o discurso do Estado se encontravam.  O objetivo da presente dissertação é, portanto, revisitar 

o noticiário da pandemia de 1918 no Recife, desvendar os interesses que atuaram na formação 

de seus discursos e analisar as forças que definiram as divergências e confluências desses 

discursos. 

Para tanto será preciso, primeiro, recuar um pouco ao tempo anterior à gripe. 
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2. ENQUANTO A ESPANHOLA NÃO VEM 
 

 

2.1 – As vozes da epidemia 

 

 

Muito além dos fatos biológicos que constituem uma epidemia, há a sua 

representação discursiva.  As interações sociais surgidas das limitações impostas pela doença 

e, em casos como o da gripe espanhola, da perspectiva da morte.  É essa representação que vai 

se impor e definir como o evento biológico vira evento histórico, como ele é compreendido no 

momento de sua passagem e como será definido e interpretado depois.  Essa representação 

está no discurso. 

Para Fairclough (2003, p.91) 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 
social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias 
normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que 
lhe são subjacentes.  O discurso é uma prática, não apenas de representação 
do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 
mundo em significados. 

Há, portanto, uma intrínseca relação constitutiva entre discurso e prática social, 

como duas faces de uma mesma moeda. Fairclough (2003) toma de Foucault o conceito do 

discurso como constitutivo do objeto (áreas do conhecimento) e do sujeito social, que não é 

visto aqui como sujeito unitário e sim como sujeito constituído por diferentes fragmentos 

discursivos “reproduzido e transformado na prática social e por meio dela” (op. cit, p.69).  

O discurso, por sua vez, não pode ser visto como um elemento isolado.  Para 

Foucault (2005, p. 112) “não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não 

tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma 

distribuição de funções e papéis”.  Cada discurso é constituído e delimitado por outros “já-

ditos”, que podem estar numa posição de “analogia, de oposição, ou de complementaridade 

com alguns outros discursos” (FOUCAULT, op. cit., p.74). A idéia dessa interação 

discursiva, ou interdiscursividade, bem mais rica e complexa do que se possa imaginar num 

primeiro momento, é um dos conceitos básicos para a AD. 

Isso se dá pela compreensão do fenômeno interdiscursivo como parte do processo 

de hegemonia, entendido da seguinte forma por Fairclough (2003, p.122): 
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Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, 
político, cultural e ideológico de uma sociedade.  Hegemonia é o poder sobre 
a sociedade como um todo de uma das classes economicamente definidas 
como fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas nunca 
atingido senão parcial e temporariamente, como um ‘equilíbrio estável’. 
Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que 
simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante concessões ou 
meios ideológicos para ganhar seu consentimento.  Hegemonia é um foco de 
constante luta sobre pontos de maior instabilidade entre classes e blocos para 
construir, manter ou romper alianças e relações de dominação/subordinação, 
que assume formas econômicas, políticas e ideológicas. 

As diversas combinações interdiscursivas portanto, longe de serem fórmulas 

prontas e acabadas em estruturas fixas, são o reflexo do constante processo de reorganização 

do tecido social na busca da primazia dos diversos grupos hegemônicos, através da prática 

discursiva. 

Com o noticiário da gripe espanhola há um processo interdiscursivo a ser 

desvendado e para alcançar os elementos que estão presentes no noticiário da epidemia no 

Recife, é necessário chegar ao discurso político, médico e jornalístico vigentes em 1918. 

Por isso algumas considerações históricas, que antecederam o advento da gripe, se 

impõem no estudo da notícia. 

 

 

2.2 – Entre a rosa e a espada 

 

 

A chegada do século XX marca a consolidação do processo de declínio político e 

econômico sofrido por Pernambuco desde meados do século XIX e que havia se acentuado 

com os eventos de 1889. A compreensão desse período é crucial para uma análise do 

jornalismo praticado na época, fortemente influenciado pelos eventos políticos e pelo jogo de 

poder que se desenvolveu entre as elites pernambucanas nas primeiras décadas da República. 

O novo regime já nasce sob conflito.  A Constituição de 1891 opta por um 

federalismo radical, dando enorme autonomia para as antigas províncias e abrindo caminho 

para o fortalecimento das oligarquias regionais. Mal é publicada a Carta Magna, a 

legitimidade do mandato do presidente Deodoro da Fonseca é questionada, culminando com 

sua deposição e a ascensão do vice, Floriano Peixoto, de viés mais autoritário e centralizador. 



 24 

Mesmo recém ingresso em sua fase republicana e federalista, Pernambuco sofre 

uma intervenção da União, já em 1892, com a imposição para o governo de Alexandre José 

Barbosa Lima, homem de confiança de Floriano Peixoto.  A intervenção, contudo, não 

sobrevive ao final do segundo governo republicano e é sucedida, em 1896, pela oligarquia de 

Francisco de Assis Rosa e Silva.  

Formado pela Faculdade de Direito do Recife, Rosa e Silva havia sido deputado 

provincial durante o império, defendendo os interesses das elites agrárias e comerciais 

pernambucanas. Ele adere à República, ajudando a fundar o Partido Republicano Federal, que 

logo faz oposição a Floriano.  Esse partido acaba por derrotar o candidato governista à 

sucessão e elege o novo presidente, Prudente de Morais. A partir daí, a influência de Rosa e 

Silva se fortalece, culminando com sua eleição para vice-presidente no governo de Campos 

Sales (1898-1902). Ainda que não ocupasse, ele mesmo, a cadeira de governador do estado, 

Rosa e Silva  

consolidou o poder em Pernambuco construindo uma rede rigorosamente 
disciplinada, com base no controle coronelista de municípios rurais; e a sua 
máquina política administrava Pernambuco da capital do Estado ao passo 
que ele governava in absentia, da sua residência permanente no Rio de 
Janeiro. (CARDOSO, 1997, p. 123). 

Em 1901, Rosa e Silva compra o Diario de Pernambuco (DP), jornal mais antigo 

em circulação no Recife.  Sob sua gestão, o DP mantém seu contrato com o estado, para 

publicação dos atos oficiais, e passa a servir de veículo de propaganda rosista, atacando a 

imprensa oposicionista e destacando a atuação de Rosa e Silva no cenário pernambucano.  

Tudo isso apesar da declaração oficial do periódico de que “continuaria a ser um jornal não 

partidário” (NASCIMENTO, 1968, pp. 112-113). 

A ascensão de Hermes da Fonseca à Presidência da República, em 1910, marca a 

chegada ao poder do primeiro presidente militar eleito e o rompimento da política café-com-

leite, de revezamento das oligarquias paulistas e mineiras no governo federal. (ARQUIVO 

NACIONAL, s.d.). O novo governo também se traduz na aliança gaúcha com os militares, 

com o apoio do senador Pinheiro Machado à candidatura de Hermes da Fonseca.  A influência 

da caserna no governo é observada na “política de salvações”, ou “salvacionismo”, que tem 

como ideal o 

combate à oligarquia corrupta e seu sistema político, patriotismo, espírito 
combativo, apologia do soldado-cidadão, politicamente ativo. Julgam o povo 
ignorante, amorfo, incapaz de vencer a oligarquia, tarefa que cabe ao 
Exército, “síntese desse mesmo povo” (JOFFILY, s.d., p.114) 
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Em Pernambuco, esse ideário salvacionista foi incorporado pelo General Dantas 

Barreto, Ministro da Guerra de Hermes, que concorreu ao governo do Estado com o apoio 

federal, contra o próprio Rosa e Silva, em 1911. A campanha foi violenta, com o aparelho 

político estadual dando apoio a Rosa e Silva e o exército a Dantas Barreto.  Para Cardoso 

(1997, p. 140), os embates ocorridos na capital pernambucana naqueles dias deram a esta 

cidade o nome de “Recife sangrento”, alcunha consagrada por Oscar Melo.  Foi o período de 

maior violência política da República Velha em Pernambuco. Nesse contexto de confronto, 

desde agosto de 1911, o Diario de Pernambuco iniciara campanha anti-dantista 

(NASCIMENTO, 1968, p. 125) e de apoio explícito à candidatura de Rosa e Silva. 

Com as eleições ocorridas em 5 de novembro de 1911 e a perspectiva de vitória 

rosista, manifestações de correligionários de Dantas Barreto começaram a ocorrer no Recife, 

em frente ao prédio da redação do DP. Ameaças de depredação e espancamentos, tiroteios e 

manifestações de desapreço pelo jornal se tornaram freqüentes.  Entre 6 e 21 de novembro o 

jornal deixa de circular. (NASCIMENTO, 1968, p. 127) 

No dia 26 de novembro o Diario anunciou a vitória de Rosa e Silva, com uma 

vantagem de 2.229 votos.  Em novembro a redação do jornal é atacada novamente, além do 

próprio Palácio do Governo, que também passa a ser alvo de tiros.  Finalmente, o Governo 

Federal contradiz o que havia sido divulgado pela campanha rosista e proclama a vitória de 

Dantas Barreto, que assume o Estado em 19 de dezembro de 1911. 

A mudança oligárquica não é feita sem mais violência.  A presença constante da 

polícia, já sob o comando de Dantas Barreto, na praça onde se localizava a sede do Diario 

serve como pressão aos seus funcionários.  Alguns jornalistas, como Assis Chateaubriand, 

passaram a dormir dentro da redação, temendo por sua integridade física, já que sair e entrar 

no prédio tornava-se um exercício perigoso, ou por uma possível ação de empastelamento 

(HÉLIO, 2001, p. 27), que ocorre efetivamente na madrugada do dia 27 de fevereiro de 1912.  

Autoridades policiais invadem o Diario de Pernambuco, abortam a edição do dia e 

empastelam a redação, suspendendo a circulação do jornal. (NASCIMENTO, 1968, pp. 130-

131). 

Apenas onze meses depois, o DP voltou a circular, já sob o controle de Carlos 

Benigno Pereira de Lira, empresário pernambucano que o havia comprado de Rosa e Silva.  A 

nova administração se apressa em se desvincular de qualquer partidarismo político, posição 

que reafirmará e manterá publicamente pelos anos seguintes.  
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Os acontecimentos de 1911/1912 deixam forte impressão em Pernambuco.  Para 

Zaidan (2005), o conflito de 1911 é a “porta de entrada de Pernambuco para a modernidade”. 

A proposta de dinamismo do novo governo se contrapõe ao assistencialismo oligárquico do 

governo que sai e encontra uma burguesia ansiosa por mudanças que tirem o Recife do 

marasmo provinciano de então e o coloquem no rumo do desenvolvimento cujo símbolo 

máximo é novo urbanismo sanitário europeu.  Esse pensamento atinge seu apogeu com a 

aceleração das reformas no porto do Recife, que haviam se iniciado no ano anterior à 

campanha de Dantas Barreto, mas que assumiram grandes proporções em seu governo. 

Contudo, para decepção de muitos, as velhas práticas políticas continuaram a 

fazer parte do cenário pernambucano.  Em 1914, Manoel Antonio Pereira Borba vence as 

eleições para governador, apoiado politicamente em Dantas Barreto.  Nesse contexto 

histórico, o jornal A Provincia abandona sua pretensa neutralidade para louvar as ações do 

governo que saia e divulgar as qualidades do candidato que assumia o poder estadual. A 

aliança de Dantas Barreto com Manuel Borba, entretanto, termina na metade de seu mandato, 

com o rompimento do novo governador com o seu padrinho político e o conseqüente racha no 

Partido Republicano Democrata (PRD).  Em 1917, A Provincia se mantém fiel a Dantas 

Barreto e assume fazer oposição ferrenha à administração borbista.  Em contrapartida, no 

mesmo ano, surge A Ordem, jornal do PRD de apoio ao governo de Manoel Borba.  É nesse 

contexto que a imprensa pernambucana vê a chegada da epidemia de gripe, em 1918.  Com o 

advento da doença, a saúde passa ao protagonismo do cenário político recifense. 

 

 

2.3 – O diagnóstico do Brasil 

 

 

Paralelo aos eventos políticos que se desenrolavam no Brasil Republicano, o saber 

médico também passava por profundas mudanças.  Os estudos de Pasteur e Koch, em meados 

do século XIX, colocaram a microbiologia no centro da medicina e revelaram pela primeira 

vez ao mundo que os seres causadores de grande parte das doenças conhecidas estavam fora 

do alcance de nossos olhos. 

A velha teoria dos miasmas, segundo a qual as doenças seriam resultados de ares 

viciados, ganhou outra versão, dessa vez legitimada pelas novas descobertas da 

microbiologia: a de que ambientes insalubres, sujos e infectos de microorganismos seriam os 
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responsáveis pela proliferação de epidemias e pela má saúde.  O foco dos estudos em saúde 

descentralizou-se do indivíduo para o seu ambiente. 

A cidade, então, tornou-se análoga ao corpo.  Ruas fétidas e estreitas, cortiços 

lotados e mal ventilados, abastecimento d’água precário, tudo isso passou a ser visto como 

ameaça à saúde pública, especialmente nos momentos epidêmicos.  A reforma urbana de 

Paris, iniciada em 1853, levou tais conceitos em consideração em seu planejamento e tornou-

se exemplo para o mundo ocidental: higiene e estética tinha ali seu modelo perfeito.  Novas 

políticas de saúde foram formuladas.  Para controlar o espaço urbano era necessário um 

aparelho regulador do estado voltando para a regulação e controle sanitário da massa urbana.  

Para que esse controle fosse eficaz era necessário mais poder coercitivo à higiene pública, que 

passou a ter poderes de polícia para identificar ambientes insalubres e intervir em nome da 

saúde coletiva.  O Brasil imperial, no entanto, passa ao largo dessas transformações. Segundo 

Luz (1982, p. 70) 

A responsabilidade da saúde pública era das autoridades locais e a atenção 
médica individual ficava sob a responsabilidade de figuras de importância e 
prestígio social e administrativo. Cirurgiões, barbeiros, sangradores, 
empíricos, curandeiros, parteiras, curiosos, tiradentes, atendiam as 
populações, que por sua vez recebiam tratamento diferenciado.  Militares 
eram mais bem atendidos que civis. Brancos eram mais bem atendidos que 
negros. 

As poucas iniciativas tomadas na época são pontuais e centradas na capital 

federal.  Muitas reformas ficam apenas no papel.  Entidades médicas, como a Academia 

Imperial de Medicina lutam sem sucesso por mais poder político.  

Com a República, questões de saúde são descentralizadas, ainda que o governo 

federal mantenha para si algumas atribuições. A partir do orçamento de 1892 os estados já 

ficam responsáveis pelas despesas causadas pelos serviços de higiene dentro de seus 

respectivos territórios (LUZ, 1982, p.74).  Cada estado passa a contar com três instâncias de 

saúde: federal, estadual e municipal. 

Pernambuco contava, desde novembro de 1845, com um Conselho de 

Salubridade, criado em lei provincial. Dentre outras atribuições, o Conselho se encarregava 

também de “cuidar dos meios de prevenir as epidemias” (FREITAS, 1943, p. 21), mas os seus 

recursos financeiros e humanos não permitiram grandes ações ao longo de sua existência. 

A tradição pernambucana na medicina também pode ser constatada na fundação 

de uma Sociedade Médica, também em meados do século XIX. É nesse momento histórico, 

também, que a medicina começa a se consolidar como espaço científico, fincado na 
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racionalidade e na técnica e passa a ganhar espaço na sociedade local em detrimento aos 

saberes tradicionais até então usados pela maioria da população (COUCEIRO, 2004, p. 2).  A 

despeito dessa tradição, a descentralização republicana lega a Pernambuco uma repartição de 

saúde acanhada, sem sede própria, “sem verba para se poder praticar o mais leve tratamento 

sanitário, sem atribuições bem definidas e sem meios de agir” (FREITAS, 1943, p.24).  Essa 

situação, entretanto, é modificada ao longo das duas primeiras décadas do novo regime: é 

criada uma Inspetoria de Higiene, depois transformada em Departamento de Higiene. Novos 

equipamentos são comprados, modernos laboratórios inaugurados e outros prédios são 

escolhidos para servir de sedes.  O corpo de funcionários pula de quatro para 43, em 1892, e 

para 222, em 1913 (FREITAS, 1943, p. 24-25). 

A descentralização da saúde, no entanto, não escapa aos conflitos federalismo x 

centralização que rondam toda a República Velha.  A saúde onera os cofres públicos estaduais 

e não oferece às oligarquias dominantes o retorno imediato que esperam.  Segundo Luz (1982, 

p. 78):  

O federalismo, que se impõe com a República como ideologia dominante, 
vai sendo na prática ultrapassado pelo poder central oligárquico, que 
lentamente consegue impor-se. Às oligarquias regionais dominantes nas 
províncias bastava o controle fiscal e militar do poder central. 

A disputa entre centralização e federalismo na higiene esconde, na verdade, a 

disputa pelo aparelho coercitivo da saúde pública.  As novas técnicas de saneamento e 

prevenção de doenças, que incluem vacinação obrigatória, fiscalização e intervenção no 

espaço coletivo e privado, tudo isso cria uma instância de poder que não é ignorada pelo 

Estado.  As novas medidas sanitárias, muitas delas criadas como resposta à demanda 

internacional pelo comércio portuário, começam a dar resultados no início do século XX.  A 

erradicação da febre amarela e o controle da peste bubônica e da varíola, no Rio de Janeiro, 

acabam servindo de modelo para outras cidades brasileiras e transformando-se em propaganda 

do poder público que passa a ser o responsável pela saúde coletiva. 

Nesse mesmo período, a ciência médica confirma sua hegemonia sobre os saberes 

tradicionais e os anúncios dos doutores pululam nos jornais recifenses, na segunda década do 

século. As descobertas científicas da segunda metade do século XIX e do início do século 

passado e o sucesso dos novos tratamentos na erradicação de diversas doenças e epidemias 

que assolavam o Recife começam a ganhar a confiança da população, especialmente a parcela 

mais acostumada ao uso de poções, chás e fórmulas caseiras (COUCEIRO, 2004). A chegada 
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da epidemia de gripe vai ser um duro golpe a essa recém conquistada confiança na ciência e 

nas medidas sanitárias adotadas. 

 

 

2.4 – A palavra para poucos 

 

 

O jornalismo do início do século XX, em Pernambuco, era uma instituição de 

poucos para poucos.  Elaborado por uma classe jornalística formada por intelectuais, literatos, 

bacharéis em direito, estudantes em geral e outros membros de classes mais abastadas, a 

diversidade social, com algumas raras exceções, não era o forte da redação de nenhum jornal.  

Com uma taxa de analfabetismo nacional beirando os 65% dos vinte e cinco milhões de 

habitantes em 1918 (INEP, s.d., p.6), os leitores do texto jornalístico também se 

concentravam em extratos sociais privilegiados.  Poder comprar e ler diariamente um jornal 

era um luxo acessível para poucos. 

Mesmo assim, desde o Império, o jornalismo brasileiro tinha se firmando como 

uma importante instância de poder político. Sucessos como o da campanha abolicionista e a 

proclamação da República tinham transformado o jornalismo numa caixa de ressonância de 

parte da elite brasileira.  A respeito disso, Barbosa Lima Sobrinho (1988, p. 83) dizia: 

“Considere-se na batalha o valor decisivo da imprensa, o desinteresse de que deu provas e 

logo nos convenceremos de que o país lhe deve, na conjuntura, a parte maior dos serviços.” 

Importantes políticos da época, como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, 

encontraram no jornalismo o melhor parceiro para a divulgação de suas idéias na sociedade 

nacional e, após a consolidação dos poderes regionais com a República, os jornais passaram a 

ser vistos pelas novas classes políticas emergentes como pontos de apoio ideológico para as 

oligarquias que se firmavam nos vários estados brasileiros. 

Nessas pequenas instâncias de poder informacional, que era a imprensa regional, a 

luta pela hegemonia acontecia entre oligarquias, como ficou evidenciado no episódio do 

empastelamento do Diario de Pernambuco após a queda do rosismo.  A opinião pública é 

representada pelos coronéis e seus apadrinhados, além de uma quase inexistente classe média 

urbana, formada por funcionários públicos, profissionais liberais e comerciantes, que luta por 

seu espaço.  Segundo Veloso Costa (1971, p. 80): 
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Desperdiçava-se tanta energia, derramava-se tanto sangue pela conquista 
pura e simples do poder com o objetivo tão somente de usá-lo, usufruí-lo.  
Enquanto isso, as reduzidas elites empresariais, os médicos, os engenheiros, 
os farmacêuticos, os agrônomos, puxavam a duras penas, o carro do 
progresso; lutavam pela solução de nossos problemas fundamentais; 
empenhavam-se contra o subdesenvolvimento em que ainda hoje nos 
debatemos.  Procuravam criar riquezas, sanear a cidade, estudar e debater 
problemas de interesses comunitários. 

As classes mais baixas da população não se distinguem além de um conceito 

generalizante nesse jornalismo.  Elas são representadas apenas pela imagem refletida pelas 

classes que acessam os meios de comunicação dessa época.  Detentor de uma razoável 

tradição jornalística na imprensa brasileira, existiam no Recife, em meados do ano de 1918, 

ao menos cinco diários: o Diario de Pernambuco, jornal mais antigo, fundado em 1825; o 

Jornal do Recife, que teve seu primeiro número publicado em 1859; A Província, que estreou 

em 1872; o Jornal Pequeno, primeiro com vida totalmente republicana, de 1899 e A Ordem, 

que havia sido fundado apenas um ano antes, em 1917 (NASCIMENTO, 1966).  Muitos 

outros jornais surgiam e desapareciam em pouco tempo, na maioria das vezes com pretensões 

políticas.  As contendas entre jornais não eram um episódio raro e podiam acabar em trocas de 

ofensas. A prática chegou, inclusive, a ser criticada pelos próprios jornalistas. 

Num artigo intitulado “O Jornalismo Brasileiro”, copiado de O Estado de S. Paulo 

e publicado em 27 de outubro de 1918, no Diario de Pernambuco, era possível ler que a troca 

de farpas entre os jornais, provocada por diferenças políticas, estava pondo em cheque a 

credibilidade da imprensa nacional.  O jornalismo no Brasil, dizia o articulista, “abriga no seu 

seio uma quantidade de indivíduos que não diremos talhados para carroceiros, porque isso 

seria insultar a classe honesta e laboriosa dos carroceiros” (O JORNALISMO..., 1918, p.2). 

Em Pernambuco, outras dificuldades rondavam o jornalismo às vésperas da 

epidemia de gripe espanhola.  O espaço das notícias competia com os anúncios, vitais para a 

manutenção da saúde econômica das empresas jornalísticas.  Em muitos casos, a propaganda 

ocupava mais da metade da área da publicação, numa situação que foi descrita pelo francês 

Max Leclerc, que estudou a imprensa brasileira nos primeiros anos da República: 

Nos jornais mais lidos, os anúncios invadem até a primeira página: 
transbordam de todos os lados, o espaço deixado à redação é muito restrito e, 
nesse campo, já diminuto, se esparramam diminutas notícias pessoais, 
disque-disque e fatos insignificantes; o acontecimento importante não é, em 
geral, convenientemente destacado, porque ao jornalista como ao povo, 
como ao ex-imperador, falta uma concepção nítida do valor relativo dos 
homens e das coisas; carecem eles de um critério, de um método. 
(LECLERC apud SODRÉ, 1999, p. 252). 
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Os cofres públicos também se tornaram cobiçada fonte de recursos do jornalismo 

brasileiro, com os conseqüentes reflexos no noticiário político.  Segundo Barbosa Lima 

Sobrinho (1988, p. 95), no governo de Wenceslau Braz (1914-1918) quantias substanciais 

foram repassadas a jornais, a tal ponto que o seu sucessor, Rodrigues Alves cogitou em 

oficializar as subvenções sob a rubrica de “publicidade” oficial. 

A guerra na Europa, que havia começado em 1914, impunha a toda imprensa local 

um racionamento de matéria prima, especialmente papel, que era então importado dos Estados 

Unidos. Muitos jornais cortaram seções inteiras, que deixaram de ser publicadas em nome da 

economia de guerra, agravando ainda mais essa disputa pelo privilégio de publicação e 

visibilidade nas suas páginas.   Os assuntos publicáveis, além da política estadual, incluíam 

também as notícias vinda do exterior. Em 1918, o grande destaque eram os movimentos finais 

da guerra européia, que pressionava o Império Alemão à rendição.  

Ainda não existiam os aparelhos de controle da mídia, como o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) que o Estado Novo implantaria no Brasil 20 anos mais tarde.  

No noticiário local, havia liberdade de crítica, entendida aqui como a crítica de grupos 

hegemônicos inseridos dentro do mesmo sistema, muito embora práticas de intimidação pela 

força não fossem incomuns.  O mesmo já não se pode dizer do noticiário de guerra, 

rigidamente controlado pela ideologia pró-aliados do governo brasileiro e sujeito a todo tipo 

de filtro patrocinado pelas agências de notícias internacionais. 

Artigos relacionados à ciência certamente não eram uma novidade.  Pelo menos 

desde 1813, os jornais cariocas publicavam textos científicos, segundo o estudo sobre as 

origens da divulgação científica no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, realizado por Luisa 

Massarani (1998). De acordo com essa autora, no segundo reinado houve uma preocupação, 

impulsionada pelas evolução científica da época, na evolução científica.  Já em 1857 nascia a 

Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes, cujo levantamento de conteúdo 

revelou que 

do total de 103 matérias publicadas, distribuídas em 10 volumes, 21 (20%) 
eram de divulgação científica, ocupando o terceiro lugar no ranking de 
seções mais publicadas, perdendo para artigos científicos ou técnicos (30%) 
e relatórios ou documentos (22%) (MASSARANI, 1998, p. 34). 

A pesquisa de Massarani enfoca, principalmente publicações muito voltadas à 

divulgação científica ou especializadas nessa área.  A ciência, contudo, já era tema também de 

diversos artigos no jornalismo cotidiano, como tema principal ou como discurso inevitável na 

divulgação de eventos epidêmicos.  De fato, na segunda metade do século XIX, a saúde já era 
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notícia nos jornais brasileiros. No Ceará, a divulgação da ocorrência de doenças e epidemias 

era tão recorrente quanto as próprias moléstias, na maioria das vezes assumindo posturas 

críticas, que resvalavam no posicionamento político (BARBOSA, 2004). 

Em Pernambuco, não há estudos específicos a respeito da divulgação científica no 

final do Império e nos primeiros anos da República.  Freitas (1943, p. 74-77), entretanto, cita 

a grande quantidade de periódicos especializados que, desde 1842, marcavam presença no 

Recife.  Nada menos que nove deles subsistiram entre aquele ano e 1918, o que leva a crer 

numa atividade jornalística voltada para a ciência e para a saúde. O fato é que, no ano da gripe 

espanhola, a saúde e a ciência faziam parte do noticiário cotidiano dos jornais no Recife.  Nos 

anúncios, os benefícios para a saúde era argumento para a venda de lustres a sabonetes.  

Também era possível encontrar nas seções dos jornais diversos artigos divulgando expedições 

científicas, novos tratamentos médicos ou o aparecimento de um novo invento.  Pouco mais 

de um ano e meio antes da epidemia de gripe, em janeiro de 1917, A Provincia criava uma 

seção intitulada “Consultório Médico e Jurídico”, que visava a atender aos leitores do jornal 

(NASCIMENTO, 1966, p. 225). 

Surtos epidêmicos podiam facilmente se transformar em notícia e as condições 

sanitárias de regiões sensíveis da cidade, como o porto, símbolo da modernidade cosmopolita 

que a cidade almejava, eram palco constante da atenção da imprensa.  Não é surpresa, pois, 

que as primeiras informações da epidemia de gripe espanhola no Recife tenham saído de lá.  

A epidemia, que começou em setembro de 1918 pulou dos navios atracados no cais para 

ganhar as ruas da cidade e as páginas de seus jornais. 
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3. UMA VELHA CONHECIDA 
 

 

3.1 – Testemunha e protagonista 

 

 

A gripe é uma velha conhecida da humanidade.  O Egito Antigo possivelmente já 

era vítima de seus agentes virais e vêm de Hipócrates, na Grécia de 412 a.C., as primeiras 

descrições do que poderia ser uma epidemia de influenza.  Contudo, apesar dos ecos da 

Antiguidade, é só em 1170 que a história registra de forma inequívoca a ocorrência de uma 

epidemia de gripe na Europa. 

Desde então, nestes mais de 800 anos, diversas ondas epidêmicas atingiram 

inicialmente a Ásia (continente de origem da maioria delas), a África e a Europa e, após os 

grandes descobrimentos, a América e Oceania.  Os estudos dos rastros deixados pelas 

sucessivas pandemias permitem concluir que a ocorrência da gripe entre nós obedece a ciclos 

irregulares, seja na periodicidade, seja na intensidade da virulência. 

Segundo Dávila (1993, p. 4): 

En una comunidad, la epidemia tiene una duración de aproximadamente un 
mes y medio, alcanzando su cenit a las dos o tres semanas de haber 
comenzado. Sin embargo, la ocurrencia de segundas y terceras olas 
epidémicas com intervalos de pocos meses parece ser una característica del 
comportamiento pandémico de la gripe, cuya causa todavía no ha sido 
esclarecida.  Cada una de estas olas epidémicas deja tras de sí un aumento 
moderado de la mortalidad general que se centra, principalmente, sobre los 
grupos de alto riesgo de la población.  

A mortalidade surgida dessas ondas epidêmicas está associada aos grupos de risco 

de que fala Dávila, composto por crianças, idosos e pessoas com problemas cardíacos ou 

respiratórios.  No Brasil, tal característica das epidemias gripais tinha gerado no início do 

século XX o mórbido apelido de “limpa-velhos” (RIBEIRO DA SILVA, 1919 apud 

GOULART, 2003). 

Em alguns momentos históricos, porém, a gripe adquiria uma virulência especial, 

matando também jovens e pessoas saudáveis, como em 1580. Nesse ano a doença atravessou 

a Europa e sua passagem quase mudou o curso da história brasileira quando Felipe II, rei da 

Espanha, ficou gravemente enfermo da gripe.  Na época, o monarca estava em plena 

campanha de conquista de Portugal, fato que se consumou após sua recuperação e resultou na 

União Ibérica entre as coroas portuguesa e espanhola e que teve profundas conseqüências na 
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formação do Brasil. 

A última pandemia antes da gripe de 1918 ocorreu em 1889-1890, já na era das 

grandes descobertas bacteriológicas que proporcionaram as profundas mudanças na medicina 

sanitarista.  Foi nessa época que o bacteriologista alemão Richard Pfeiffer analisou e isolou o 

Haemophilus influenzae nas secreções de vítimas fatais da gripe (BERTOLLI FILHO, 2003, 

p.68).  Por causa desse estudo inicial, o microorganismo detectado, também chamado bacilo 

de Pfeiffer, acabou sendo erroneamente considerado o causador da gripe, até o final da década 

de 20, quando o surgimento de novas descobertas da microbiologia desmentiram tal teoria.  

Mas já em 1918, entretanto, muitos médicos suspeitavam que o Haemophilus influenzae não 

era o agente responsável pela pandemia (FREITAS, 1918). 

Após 1918, pelo menos três grandes pandemias de gripe percorreram o globo: em 

1957 (gripe asiática), em 1968 (gripe de Hong Kong) e em 1976 (gripe suína) (TONIOLO 

NETO, 2001, p.49-53), nenhuma, entretanto, com a morbidade da gripe espanhola.  Desde 

1997 uma nova ameaça foi identificada com o surgimento de uma mutação do vírus H5N1, 

causador de uma zoonose que, em alguns casos, pode ser transmitida de aves infectadas para 

seres humanos, numa versão da doença extremamente letal e que foi batizada de gripe aviária.  

Entre 1997 e 2007, contudo, apesar do avanço dessa mutação do H5N1 em aves pelo mundo 

todo, as infecções humanas continuam restritas a casos de contaminação de animais.  Numa 

hipótese de o vírus adquirir a capacidade de infecção de humano para humano as 

conseqüências podem ser bem próximas (ou piores) ao que houve em 1918. 

Não obstante os fatos históricos, a imagem social da gripe é a de uma doença 

benigna que, apesar de perigosa aos seus grupos de risco (velhos e crianças), não oferece 

transtornos maiores do que uma semana de cama e alguns dias a mais de convalescença.  

Mesmo suas periódicas passagens na existência humana, espaçadas por décadas e séculos, não 

são suficientes para desconstruir a idéia de moléstia simples, sem maiores conseqüências.  No 

segundo semestre de 1918, mesmo com os ecos da gripe espanhola, na Europa, se fazendo 

sentir no Brasil, essa imagem social da doença continuou prevalecendo até o advento da 

pandemia ao país. 
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3.2 – A Espanhola vem nos visitar 

 

 

Não há consenso sobre a chegada da gripe espanhola ao Brasil, entretanto, a 

versão mais aceita é a de que o paquete britânico Demerara, que vinha da Europa e passou 

pelo Recife no início de setembro de 1918, atracando posteriormente no Rio de Janeiro, já 

com vários enfermos, no dia 14 daquele mesmo mês, tenha sido o portador dos primeiros 

casos.  A versão é aceita por autores como Bertolli Filho e Bertucci. 

Qualquer que seja a data e o meio de entrada no Brasil, o fato é que a gripe 

espanhola passou a ser uma preocupação nacional pouco antes da explosão epidêmica no país.  

Entre 22 e 23 de setembro, jornais de todo o país anunciavam a morte de diversos 

compatriotas pertencentes à Missão Médica, um grupo de profissionais de saúde, alguns 

recém alistados, que seguiam em viagem para ajudar no esforço de guerra na França, e que foi 

surpreendida pela epidemia no porto senegalês de Dacar, que era, então, uma colônia 

francesa.  Mais de 50 pessoas morreram nessa escala, provocando profunda comoção na 

imprensa e na política (BERTUCCI, 2004, p. 95-96). 

Muito embora para alguns autores, a essa altura, o país provavelmente já estivesse 

infectado (GOULART, 2003, p. 32), a doença ainda não ganhara as ruas e muita gente 

pensava na gripe espanhola como mais um eco do conflito europeu nas páginas dos jornais.  

Mesmo a notícia da morte de diversos militares, em sua maioria jovens, em meio a uma 

missão de guerra, teria alertado não mais que algumas pessoas do caráter letal da moléstia que 

estava por vir. 

Em 25 de setembro, o Jornal Pequeno dá o primeiro alerta no Recife.  Numa nota 

o jornal informa que o vapor “Corcovado”, procedente da Europa e África, havia chegado a 

Macau (Rio Grande do Norte) com vários de seus tripulantes doentes.  Uma vez naquele 

porto, dois desses doentes foram transferidos para o vapor “Piauhy”, da mesma companhia de 

navegação e que aportou no Recife no dia 24 de setembro.  Os dois doentes foram 

desembarcados pela saúde do porto e levados ao hospital de Santa Águeda, na área urbana do 

Recife, onde foram diagnosticados com “gripe intestinal” (NO PORTO..., 1918, p.1). 

Essa medida levou a Diretoria de Higiene e Saúde Pública do governo estadual 

passa a questionar o procedimento, o de transportar pacientes atacados por um mal não-

diagnosticado para dentro da cidade, executado pela Inspetoria de Saúde dos Portos, 

administrada pelo governo federal.  Segundo a higiene estadual, os doentes e suspeitos 
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deveriam ser levados para um antigo lazareto em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, 

para que ficassem isolados e toda sua bagagem desinfetada (SAÚDE, 1918a, p.2).  Por sua 

vez, a Inspetoria não aceitou essa interpretação e se defendeu afirmando que o procedimento 

de desembarque e de internação realizados tinham sido executados de acordo com as normas 

vigentes de então e que a Santa Casa, que administrava o hospital de Santa Águeda, estava 

obrigada a receber os doentes enviados, em virtude de gozar de isenções do governo federal 

(SAÚDE, 1918b, p.2) 

Enquanto a Inspetoria e a Diretoria de saúde trocavam notas, a doença começou a 

ganhar a cidade.  O diagnóstico invariavelmente era o de “gripe comum” (FREITAS, 1918, 

p.6), o que levou muitos médicos a subestimarem o risco e a letalidade da epidemia.  O mal 

começou sua trajetória infectando os trabalhadores das docas do porto do Recife e, de lá, teria 

se espalhado pelos mais variados bairros da cidade (op. cit. p. 7). 

No início de outubro a configuração da epidemia já ficava bastante clara.  Os 

doentes se multiplicavam em ritmo acelerado e o movimento da cidade começou a declinar.  

Em 09 de outubro diversos estabelecimentos comerciais estavam fechados em virtude da falta 

de empregados, que haviam caído doentes.  Na mesma data, escolas e cinemas pararam de 

funcionar (A INFLUENZA, 1918b, p.2).  

A epidemia afetou os transportes públicos.  Os bondes e trens urbanos da 

Pernambuco Tramways passaram a funcionar com número limitado de veículos e com 

itinerários reduzidos ou simplesmente cancelados.  O mesmo se deu com o transporte 

interestadual: a notícia da influenza grassando na cidade fez muita gente simplesmente 

cancelar a viagem ao Recife (SILVA, 2003, p. 24). 

Telefones, correios e telégrafos também foram afetados.  A Telephone Company 

of Pernambuco Limited publicava avisos pedindo desculpas pela má qualidade do serviço.  

Numa época em que cartas eram o meio de comunicação mais popular, a maioria dos carteiros 

caiu doente e o serviço de entrega de correspondência ficou comprometido. No dia 12 de 

outubro, a administração dos correios suspendeu as coletas em caixas urbanas e limitou o 

horário de funcionamento de suas agências (op. cit. p. 25). 

Não é difícil imaginar o pânico da população ao perceber a vida cotidiana da 

cidade se esvaindo, enquanto a epidemia se alastrava na mesma velocidade que os remédios e 

gêneros de primeira necessidade desapareciam do comércio.  Aliás, o próprio comércio estava 

paralisado pela falta de funcionários, enquanto os poucos comerciantes que ainda vendiam 



 37 

seus produtos aproveitaram a situação de calamidade para aumentar suas margens de lucro, 

iniciando uma corrida especulativa que afetou, principalmente, os gêneros de primeira 

necessidade e remédios. 

As atividades de lazer foram paralisadas, reuniões comerciais e políticas 

suspensas, jogos e campeonatos de futebol cancelados.  A gripe não escolhia categoria 

profissional: operários, policiais, jornalistas, bombeiros, médicos, estudantes, padres.  Em sua 

obra sobre a passagem da pandemia por São Paulo, Bertolli Filho (2003, pp. 77-95) mostrou 

que as condições de vida interferiram nos índices de morbidade da gripe espanhola.  A 

periferia sofreu de forma mais dura suas conseqüências.  Mesmo assim, acostumada com 

epidemias surgidas da falta de saneamento, da insalubridade e de condições precárias de 

alimentação, que afetavam principalmente as classes mais pobres, a elite, de repente, se viu 

duramente atingida pela gripe. 

No dia 12 de outubro o medo atingiu seu ápice: morreu, vitimado pela mesma 

gripe que combatia, o diretor de Higiene e Saúde Pública, Abelardo Baltar. Nesse mesmo dia, 

segundo os números oficiais, outras 107 pessoas faleciam por toda a cidade2, tombadas pela 

influenza espanhola (FREITAS, 1918, pp. 12-19), o que fazia dos cemitérios do Recife os 

lugares mais movimentados, senão congestionados, naquele momento. 

A ciência médica nacional, alertada por opiniões científicas defasadas, mal-

digeridas e divulgadas em edições atrasadas de jornais europeus que só naquele momento 

chegavam ao Brasil, esperava uma epidemia como a de 1890, em que as maiores vítimas eram 

idosos e crianças debilitados.  Naquela época, segundo Freitas, as vítimas “não ligaram a 

menor importância ao seu estado mórbido, não se acamavam e assim, mesmo doentes, 

estavam em toda a parte, em suas ocupações e em seus divertimentos” (op cit. p. 4). 

Uma das características da gripe de 1918 era sua virulência na faixa etária mais 

jovem, fazendo com que o gráfico de mortalidade apresentasse uma característica própria 

(DÁVILA, 1993, p. 124).  Em sua passagem pelo Recife, não foi diferente.  Ao contrário das 

“limpa-velhos” anteriores, o gráfico de mortalidade da gripe espanhola por faixa etária não 

parecia um V, com elevados números – e percentagem –  de mortes apenas nas extremidades 

da linha de faixa etária, e sim um W, com picos de mortes também na faixa dos 20 e dos 30 

anos conforme demonstrado no gráfico da ilustração 1. 

                                                 
2 A população do Recife, em 1918, era estimada em 218.000 habitantes. 
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Durante todo o mês de outubro a epidemia dominou o Recife.  Os sintomas da 

gripe chegavam de repente.  Os chamados influenzados sentiam forte cefaléia, dores 

musculares e nas articulações, febre e prostração.  Diversos casos apresentavam hemorragias, 

especialmente nasais, que podiam se agravar conforme o paciente e as complicações 

pneumônicas podiam ocorrer a qualquer momento, levando o paciente ao óbito em poucos 

dias. 
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Gráfico 1 - Mortalidade da gripe espanhola no Recife. Mortos por mil habitantes segundo 
faixa etária3. 

Após a morte de Abelardo Baltar, o governador do estado, sentindo-se 

pressionado a lidar com a situação, chama quase que imediatamente para o posto de novo 

diretor da Higiene e Saúde Pública, José Octavio de Freitas, que assume em 15 de outubro. 

Um dos grandes promotores da ciência e status médico no Recife, entre o final do 

século XIX e o início do século XX, Octavio de Freitas, nasceu em Teresina, filho de uma 

rica família.  Seu pai havia sido governador do Maranhão, na época do Império, e sua 

formação havia se completado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou, 

voltando ao Recife logo depois (FREITAS, 1940).  

Além da medicina, Octavio de Freitas dedicou-se, também, à literatura, 

combinação que vai se refletir em sua vasta obra literária, abrangendo não apenas a pesquisa 

laboratorial, mas principalmente os costumes e o registro da evolução médica em Pernambuco 

no início do século XX.  Respeitado pelas várias correntes oligárquicas do estado, Freitas já 

havia estado no cargo que, agora, voltava a ocupar num momento de crise.  Sua nomeação foi 

saudada pelas várias forças políticas de Pernambuco, inclusive pela oposição a Manoel Borba. 

                                                 
3 Os dados que ajudaram a compor esta ilustração foram extraídos de Freitas (1918). 
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Suas primeiras medidas foram: criar postos de socorro às vítimas nos vários 

bairros da cidade e estabelecer um serviço de verificação de óbitos, para apurar as mortes no 

Recife e suas causas patológicas (FREITAS, 1918, p. 11).  O novo diretor de Higiene 

determinou, ainda, que diariamente os jornais fossem informados da mortalidade que afetava 

a capital.  Tendo em vista os constantes ataques que o governo estadual vinha recebendo de 

jornais oposicionistas pelo advento da gripe na cidade, a medida visava um efeito de 

transparência na condução da crise pela Diretoria de Saúde e Higiene Pública. 

Mas, ao invés de conciliatória, essa última medida acabou criando mais polêmica.  

Os médicos legistas da Diretoria de Higiene não identificaram a causa mortis de um grande 

número de óbitos ocorridos em Recife, creditando esses números a uma categoria 

generalizante de “doença que mata”, ou thanatomorbia, neologismo criado dentro da própria 

Diretoria e usado unicamente no Recife.  Naquele mês de outubro, a thanatomorbia era a 

segunda categoria com maior número de mortes, o que levou setores da imprensa a criticar a 

utilização do termo por desconfiarem que essa seria uma forma de omitir os verdadeiros 

números da epidemia de gripe, o que sempre foi veementemente negado por Freitas4. 

Ao final de outubro a doença já havia se espalhado por todas as regiões de 

Pernambuco, ao mesmo tempo em que começava a declinar na capital.  Em novembro, com a 

mesma velocidade com que chegou, a gripe espanhola desaparece do Recife.  Aos poucos a 

cidade retoma sua rotina.  Em alguns casos a epidemia deixa suas marcas, como o das escolas 

e liceus da cidade, cujo ano letivo é dado por encerrado e os exames finais marcados para o 

final de 1918.  Alguns comerciantes solicitam, ainda, que o governo estadual amplie os prazos 

de pagamento de alguns impostos, argumentando que a vida econômica de Pernambuco havia 

sido abalada pela crise sanitária. 

Em 4 de dezembro de 1918, o Diario de Pernambuco e A Ordem publicam, em 

suas páginas, o relatório final da epidemia no Recife.  O texto assinado por Freitas e também 

publicado em forma de livreto pela Diretoria de Higiene, contabiliza um saldo de 1.893 

mortos pela epidemia em outubro daquele ano.  Comparado com a média de mortes no mês de 

outubro dos cinco anos precedentes (FREITAS, 1918, pp. 09-12) os óbitos provocados pela 

gripe contribuíram para aumentar em 200% o índice histórico de outubro. Se considerados os 

óbitos não registrados pela Diretoria de Higiene e os números do mês de novembro, os 

números seguramente passariam de 2.000 falecimentos ou 1% da população recifense da 

                                                 
4 Na análise realizada no próximo capítulo, mais considerações serão feitas sobre a utilização do termo 
thanatomorbia. 
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época, exterminada em pouco mais de seis semanas.  

Foi a mais mortífera epidemia do século XX no Recife, que acabou deixando 

marcas na forma de organização da saúde pública da cidade. Muitas das medidas adotadas por 

Octavio de Freitas para o combate da doença, como a instalação do serviço verificador de 

óbitos, transformaram-se em medidas definitivas e serviram de base para a construção de 

políticas sanitárias posteriores. 
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4. NOTÍCIAS DE UMA CIDADE SITIADA 

 

 

Ponto de partida para a tarefa proposta nesta dissertação, a análise documental 

pressupõe um método que “compreende a identificação, a verificação e a apreciação de 

documentos para determinado fim” (MOREIRA, 2005, p.271).  No caso do noticiário da gripe 

espanhola, os documentos disponíveis são os próprios jornais que circularam na cidade do 

Recife durante a epidemia.  Tal material se acha disponível, principalmente, no Arquivo 

Público Estadual Jordão Emerenciano e na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 

O processo de análise documental começou na identificação de qual parte do 

material disponível seria estudado, seguindo para a coleta desses dados através da observação, 

apreensão fotográfica e escaneamento eletrônico dos textos para posterior transcrição e, por 

fim, a separação metódica do noticiário transcrito por códigos para o uso apropriado no 

processo de análise do discurso. 

 

 

4.1 – Dissecando notícias 

 

 

Maior fonte de registros sobre aqueles dias negros, a análise dos textos 

jornalísticos da passagem da pandemia no Recife obedeceu, inicialmente, a um processo de 

sistematização do material disponível.  Os arquivos de cinco jornais diários da época:  Jornal 

do Recife, Jornal Pequeno, A Ordem, A Provincia e o Diario de Pernambuco.  Diante desse 

vasto noticiário sobre a epidemia de gripe espanhola que durante quase três meses invadiu os 

jornais recifenses, entre setembro e dezembro de 1918, foi preciso, antes de qualquer 

consideração crítica, estabelecer critérios que permitissem a definição de um corpus de 

análise. 

O principal recorte realizado foi a escolha dos jornais – diante das cinco opções 

disponíveis nos arquivos – a serem utilizados na pesquisa.  Tendo em mente a busca dos 

elementos que influenciaram o noticiário do jornalismo pernambucano durante a epidemia, e 

uma vez que esses jornais representavam os subgrupos de uma mesma elite, a escolha recaiu 

para a seleção de periódicos a partir de suas linhas editoriais e de quais posições ocupavam, 

ou declaravam ocupar, no espectro partidário pernambucano. Mas, como selecionar 
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previamente posicionamentos políticos manifestos no texto jornalístico do noticiário da gripe 

quando a identificação desses marcadores seria realizada no processo de análise? A solução 

foi partir das declarações de apoio político assumidas explicitamente por cada periódico, o 

que serviria também de ponto de partida da perspectiva da análise, permitindo estabelecer até 

que ponto essa auto-representação partidária teve, ou não, conseqüências sobre o discurso 

estabelecido. A partir desse filtro foi possível escolher três publicações de posições políticas 

declaradas e reconhecidas na época. 

A primeira delas foi o Diario de Pernambuco, que após os conflitos de 1911 

tentou se distanciar da imagem parcial que o apoio a Rosa e Silva lhe havia conferido. Já em 

1914, o DP se apressou em declarar: “as lutas político partidárias não nos interessam nem nos 

interessarão” (NASCIMENTO, 1968, p. 133).  Esse apartidarismo foi reforçado em 1915, 

quando passou a figurar no expediente “Órgão de informações – Noticioso e independente – 

Nenhum compromisso partidário – Nenhuma ligação oficial” (op. cit. p. 136), aviso que 

continuou a ser publicado nas edições de 1918. Essa declaração de neutralidade política 

visava não apenas o resgate da credibilidade perdida nos anos de rosismo, como também de 

militância por um jornalismo supostamente independente.  Tal característica, aliada ao 

passado oficioso do Diario, bem como sua posição de jornal mais antigo da cidade, acabaram 

por credenciar seu noticiário para a análise proposta nesta dissertação, em detrimento do 

Jornal Pequeno, também assumidamente “neutro”. 

Entre dois grandes jornais declaradamente oposicionistas, o Jornal do Recife e A 

Provincia, a escolha recaiu sobre esse último.  Com duas edições diárias, matutina e 

vespertina, o noticiário do Jornal do Recife se dividia ao longo do dia, dando-lhe 

características de produção diferente dos outros diários recifenses, o que poderia se refletir em 

discursos jornalísticos distintos de equipes de redação diferentes, abrindo uma situação 

especial de análise que não seria desejável para as metas traçadas nesta pesquisa.  Além disso, 

A Provincia já foi alvo de uma pesquisa de graduação em História, na UFPE, e seu noticiário 

serviu de base para o resgate da passagem da gripe espanhola pelo Recife5, o que poderia dar 

à análise do noticiário desse jornal uma importância adicional nas futuras pesquisas a respeito 

da gripe na cidade. 

                                                 
5 Tendo como título “Influenza no Recife: A Cidade Doente. A Gripe Espanhola, Noticiada pelo Jornal “A 
Provincia””, o trabalho de Estelita Medeiros Móes e Silva, de 2003, destaca-se por ser o primeiro em 
Pernambuco a abordar de forma mais aprofundada os dias da epidemia de 1918. 
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Oposicionista de primeira hora, A Provincia colocou-se a serviço de Dantas 

Barreto no momento de sua ruptura com Manoel Borba.  Sobre esse fato, Nascimento (1966, 

p. 225) relata que, em janeiro de 1917, 

[...] tendo fracassado as negociações entre o governador Manuel Borba e o 
Partido Republicano Democrata, que o elegera, o General Dantas Barreto, 
líder da agremiação política, resolveu aceitar a luta, e o matutino abriu 
campanha contra o chefe da administração, chamando-o, inicialmente de 
“traidor”. 

Finalmente, como terceira publicação a ser analisada, o diário A Ordem era o 

único jornal publicado no Recife, contemporâneo da epidemia de gripe, assumidamente 

borbista.  Fundado em 1917 como “órgão oficioso do governo de Manuel Borba” 

(NASCIMENTO, 1967, p. 133), ostentou o seu partidarismo ainda em 1918 quando passou a 

se denominar como periódico do Partido Republicano Democrata, a serviço do governo 

estadual.   

Apenas os textos produzidos nas redações dos jornais, ou inseridos supostamente 

sem compensação financeira como parte de artigo jornalístico6 foram considerados como 

“noticiário”.  A opção em incluir mesmo textos escritos por não-jornalistas veio da 

dificuldade em se separar as matérias escritas sobre a epidemia dessas outras fontes utilizadas 

para enriquecer as informações sobre a doença.  Tais textos não era indiscriminadamente 

publicados.  Eles eram organizados como parte importante do arsenal discursivo de cada 

jornal e compunham, junto ao material escrito na própria redação, um único quadro editorial a 

ser seguido.   Os textos publicados nas seções de classificados (considerados como artigos 

pagos) e a publicidade ficaram de fora da análise.  A idéia de um recorte por gênero 

jornalístico também não pareceu conveniente.  O espaço opinativo, tão claro no jornalismo 

atual, tinha seus limites difusos ou inexistentes nos periódicos recifenses de 1918.  

Outra definição importante foi o limite temporal da pesquisa.  Cada jornal emitiu 

o seu primeiro artigo sobre a gripe espanhola em datas distintas, todas ainda em setembro de 

1918 e a doença perdurou na cidade até dezembro do mesmo ano, aproximadamente.  Foram 

consideradas, então, a primeira manifestação da doença em cada diário como data inicial e 4 

de dezembro de 1918 – dia da publicação do relatório final que considerou extinta a doença 

na cidade – como data final do período a ser estudado.  Publicado pela Diretoria de Higiene, 

esse relatório final foi a declaração oficial, sem contestações oposicionistas, de que a doença 

                                                 
6 Cartas, reproduções de outros jornais, notas informativas do poder público etc. 
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não mais existia na cidade do Recife.  Sendo assim, apenas o noticiário publicado entre esses 

dois marcos de tempo foram considerados.  

Por fim, apenas as informações referentes a Pernambuco, em especial à cidade do 

Recife, seriam pertinentes para um cenário de luta política regional.  Essa escolha, 

obviamente, não desconsidera a hipótese de que discursos hegemônicos também atuaram no 

noticiário nacional e internacional da pandemia de gripe, mas a ação de tais forças ocorreriam 

em outras esferas, externas ao jornalismo recifense, foco desta pesquisa. 

Tendo esses critérios como balizadores, a transcrição do noticiário deu-se através 

da observação direta nos arquivos, além digitalização (via fotografia ou escaner) dos textos a 

serem estudados.  Em raros casos o tempo e a precária conservação desses arquivos 

impediram uma perfeita transcrição, no geral cada artigo pôde ser resgatado e vertido para a 

ortografia contemporânea da língua portuguesa.  Nos casos das eventuais impossibilidades de 

leitura, ficou posta a marcação [ilegível] como símbolo da deficiência apresentada.  Uma vez 

completo esse processo, o volume do material coletado foi de 439 artigos transcritos dos três 

jornais escolhidos para a análise, parte dos quais está anexo a esta pesquisa. As referências a 

esses textos ocorrerão de acordo com os códigos recebidos, sempre entre parênteses.  Sendo 

assim, a letra “A” foi atribuída ao Diario de Pernambuco, a letra “B” ao A Provincia, e a letra 

“C” ao A Ordem.  O número que segue a cada letra refere-se a uma ordem crescente dos 

textos em cada listagem, segundo a cronologia e à sua posição nas páginas do jornal. 

Uma vez iniciado o processo de leitura observou-se que diversos desses 

noticiários seguem padrões no texto jornalístico, o que permite identificar ocorrências 

discursivas que vão se reproduzindo ao longo do tempo de publicação do tema da gripe.  

Desse modo, o obituário, por exemplo, segue um padrão textual, em que a apresentação do 

morto, os elogios à sua vida e os dados de seu sepultamento seguem praticamente os mesmos 

critérios para a maioria dos casos publicados, permitindo aplicar à maior parte dessa categoria 

as mesmas conclusões de análise.  Do mesmo modo, a medida que o noticiário diário sobre a 

gripe vai sendo publicado, a forma de abordagem de sua ocorrência, as críticas, as denúncias, 

a divulgação dos trabalhos da Higiene, dentre outras formas de abordagem, tudo isso vai 

assumindo formatos repetitivos.  Sob essa perspectiva, a grande quantidade de textos 

selecionados pode ser compensada pela seleção de modelos, textos específicos que 

representam elementos padrões encontrados em diversos outros e que, eventualmente serão 

mais explorados no decorrer desta análise. 
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5. A ESPANHOLA IMPRESSA 
 

 

5.1 – Jornais ao microscópio 

 

 

Jornal mais antigo em circulação, o Diario de Pernambuco já gozava, em 1918, 

de grande prestígio no estado.  O empastelamento de 1912 tinha deixado marcas nesse veículo 

de comunicação, que acabaram por motivar o já citado “aviso de neutralidade”, publicado a 

partir de 1915. Não seria exagero imaginar que a neutralidade passou a ser parte importante 

da imagem do Diario de Pernambuco, como forma de contrabalançar a velha identidade de 

porta-voz do rosismo, possivelmente ainda fresca na mente dos pernambucanos.  Para se ter 

uma idéia, em 7 de julho de 1915, por ocasião do reconhecimento de Rosa e Silva como 

senador por Pernambuco, em detrimento do candidato mais votado, uma multidão se reuniu 

no centro do Recife para protestar.  A passeata terminou na frente do edifício sede do Diario, 

que acabou sendo apedrejado, mesmo tendo deixado de ser propriedade e porta-voz de Rosa e 

Silva três anos antes (op. cit. p. 137). 

Em setembro de 1918, sob a direção de Carlos Lira Filho, também acumulando a 

função de redator-chefe, o jornal tinha como tema principal a guerra na Europa.  Trazia, 

ainda, em destaque da primeira página, as notícias via telegrama que chegavam de todo o 

Brasil e do mundo.  Outra seção de telegramas, chamada de “Última Hora” e geralmente 

publicada na terceira página, dava conta dos mais recentes acontecimentos. 

O Diario era então publicado em oito páginas, das quais pelo menos quatro eram 

ocupadas por avisos, classificados, notas fúnebres (quarta, quinta e sexta páginas) e anúncios 

gerais e da programação de cinema (sétima e oitava páginas).  Inicialmente a diagramação era 

feita em seis colunas, mas a partir de 25 de outubro, passou a ter sete, talvez numa tentativa de 

ganhar mais espaço editorial. 

Mantendo representantes em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no 

Ceará e no Pará, além de diversos colaboradores no interior do estado7, o Diario apresentava, 

um noticiário regional centrado no cotidiano.  Nessas matérias, geralmente formada por 

tópicos curtos e rápidos, o destaque era dado à movimentação dos portos, à vida social de 

                                                 
7 Não fica claro se esses representantes do Diario são parte de uma equipe fixa ou se são colaboradores eventuais 
daquele periódico. 
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figuras consideradas importantes e às ações políticas dos governos locais, mesma temática 

dedicada às notícias da vida recifense, evidentemente com mais destaque.  Artigos de cunho 

histórico, médico ou legal não eram incomuns e alguns assuntos eram recorrentes, como a 

regulação do preço do açúcar, principal produto de exportação pernambucano.  O DP relatava, 

também, despachos do governo estadual, bem como notas de diversos órgãos oficiais. 

Com um noticiário bem mais dinâmico8, A Provincia era um jornal quarenta e sete 

anos mais novo do que o Diario.  Fundado em 1872, como órgão do então Partido Liberal, do 

qual deixa de ter vínculos em 1887, A Provincia, chegou à era republicana mantendo uma 

tradição opinativa e parcial em suas páginas.  Em sua história, defendeu bandeiras políticas 

como o abolicionismo e que seriam posteriormente vitoriosas com a Proclamação da 

República, a exemplo da descentralização administrativa, como também a movimentos de 

intolerância religiosa, como a campanha anti-protestante, desencadeada por artigos publicados 

em 1903 (NASCIMENTO, 1966, p. 213-214). 

Tradicionais também foram as rusgas, envolvendo diversas questões e 

posicionamentos políticos, entre A Provincia e o Diario de Pernambuco desde o período 

monárquico e que seguiram ocorrendo após 1889.  Na virada do século XX A Provincia já 

havia se convertido em um periódico crítico e opositor de Rosa e Silva – que recebeu, junto 

com o Diario, constantes ataques na redação (op. cit. p. 213).  Nesta época, já constava como 

colaborador o deputado federal Gonçalves Maia, que havia sido repórter e também era aliado 

político de Dantas Barreto a quem ele atribuiu, em 1913, a “reconstrução moral” de 

Pernambuco (FONSECA, 2001, p. 10).  Por ocasião da mudança de comando no estado, em 

dezembro de 1916, A Provincia homenageia Dantas Barreto com uma primeira página 

comemorativa de seu governo e, na edição seguinte, com um grande noticiário sobre o novo 

governo de Manuel Borba, até então aliado do governador que saía (NASCIMENTO, 1966, p. 

224).  No ano de 1916, com o jornal sob a direção de Diniz Perilo de Albuquerque Melo, 

Gonçalves Maia ascende ao cargo de redator-chefe, posição que ocuparia por cinco anos.  Em 

1917, o jornal rompe com o governo estadual, seguindo Dantas Barreto e, desde então, passa a 

atacar a administração borbista.  É nesse contexto que se dá o advento da epidemia de gripe 

espanhola. 

Em 1918 A Provincia deixava bem clara a sua posição política.  Os ataques ao 

governo de Manoel Borba seguiam sem trégua, com acusações constantes de nepotismo e 

incompetência.  Tal posicionamento agressivo tinha como grande motivador a eleição 
                                                 
8 No segundo semestre de 1918. 
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parlamentar que ocorreria naquele ano.  Na capa, diversos editoriais disputavam espaço com a 

seção de telegramas nacionais e estrangeiros.  Assim como no Diario a guerra na Europa 

ocupava um lugar de destaque na seleção de notícias, junto ao noticiário político.  Variando 

de seis a oito folhas, divididas em espaço para sete colunas, o espaço de publicação do jornal 

era ocupado em mais da metade por classificados e anúncios.  Diversos temas, especialmente 

os políticos, ganhavam artigos por vários dias e a apuração direto com a fonte se destacavam 

numa época em que era comum o uso de notas e cartas repassadas por órgãos oficiais e 

colaboradores.  Além da política, A Provincia também dedicava espaço editorial para a 

literatura – na forma de crônicas – e à vida social da cidade, em especial os destaques 

cinematográficos. 

A Ordem, o mais novo dos diários estudados nesta pesquisa, nasceu em 20 de 

maio de 1917 com a clara missão de ser o porta-voz do oficialismo em Pernambuco.  Em seu 

programa de apresentação declarava-se 

um órgão de defesa às classes ativas do Estado, nas suas boas relações com o 
poder público entregue aos preceitos severos do atual governo, com a 
orientação sadia e republicana que todos lhe reconhecem.  Os divergentes 
atuais dessa política, bem pouco justos e ponderados nos seus ataques, não 
encontrarão de nossa parte nenhum rancor, nenhum propósito de ofender os 
seus melindres e as suas predileções. (NASCIMENTO, 1967, p. 132) 

Cumprindo sua missão, A Ordem dedicava boa parte do seu noticiário ao ataque 

contra os diários de oposição.  Praticamente todos os dias, nas semanas que antecederam a 

epidemia de gripe, o editorial publicava supostas mentiras atribuídas aos redatores-chefes de 

A Provincia e do Jornal do Recife, que eram sempre nominados.  Ofensas eram comuns.  

Dirigido por Turiano Campelo, A Ordem passou a ostentar, no início de 1918, sua condição 

de órgão oficial do Partido Republicano Democrata.  

Publicado invariavelmente em quatro folhas e seis colunas, A Ordem dedicava ao 

menos metade de seu formato ao noticiário, que era dominado quase na sua totalidade pela 

política.  Indicadores econômicos, algumas notas sociais, crônicas e os anúncios completavam 

suas edições. 

Uma importante característica do noticiário da gripe em A Ordem é que, a partir 

de 12 de outubro de 1918 o jornal deixa de circular sem prévio aviso.  Reaparece em 15 de 

novembro com a explicação de que o atraso na entrega de um carregamento de papel e a 

própria gripe espanhola teriam sido os motivadores da suspensão dessas edições (C027). 
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5.2 – O desembarque 

 

 

A gripe aportou em terras brasileiras em meados de setembro de 1918.  Sua 

manifestação em Recife, contudo, só foi registrada nos jornais pesquisados no final daquele 

mês.  Foi em 26 de setembro que A Provincia registrou o aparecimento de uma moléstia ainda 

desconhecida, vinda com a tripulação do “Piauhy” (B002).  Dia 29 foi a vez de A Ordem 

registrar o mal (C002) e no Diario de Pernambuco, o advento da gripe espanhola na cidade só 

foi registrado a primeira vez em 30 de setembro (A002).  Em comum tinha que, na primeira 

notícia sobre a gripe no Recife, nenhum dos jornais nomeou a doença como “influenza 

espanhola” (ver quadro 1), moléstia que já amplamente conhecida pelas notícias dos jornais 

que vinham da Europa. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B002 

     A Saúde do Porto, após a chegada, anteontem em nosso porto, do vapor “Piauhy”, 
constatou alguns casos de uma moléstia desconhecida em diversos tripulantes deste navio.  
Essa doença apresenta os seguinte sintomas: 
     Febre de 40 graus; prostração completa; falta absoluta de vontade comer; abundância de 
catarro pelo nariz; vômitos; cor cadavérica e dor profunda, desde o pescoço até os quadris. 
[...] 

C002 

[...] 
     Agora mesmo, quanto a esses casos do “Piauhy” parece ter sido verificado, a última hora, 
tratar-se de gripe intestinal, uma das visitas indesejáveis mais assíduas da nossa casa.  Como 
os doentes tinham uma procedência suspeita, logo a velha gripe, insidiosamente, se envolveu 
na mantilha do mal suspeito.  Surgiu então a dúvida, que quando é médica é muito mais 
terrível e angustiosa do que a clássica dúvida filosófica.  Opiniões subdividiram-se, 
acenderam-se sobressaltos e receios mal contidos, na expectativa dolorosa de uma lúgubre 
ameaça se espalharam em asas negras pela cidade.  Presenciamos, desde logo, a prática de 
inúmeras medidas preventivas, telegramas, trocados, medidas assentadas, num alarme oficial 
de todo ponto justificado. 
[...] 

A002 

[...] 
     Os casos de “influenza” ocorridos a bordo do “Piauhy” nada apresentam de 
extraordinário.  São casos comuns de gripe, como aqui e por toda parte ocorrem em certas 
épocas, geralmente de forma toráxico-abdominal. 
     Os doentes recolhidos ao hospital de Santa Águeda se encontram em estado lisonjeiro.  
Ao exame dos médicos designados pela Inspetoria de Higiene para vigiá-los e assisti-los, 
nenhum sintoma novo apresentaram, além dos característicos comuns da “gripe” ou 
“influenza”.  Nada indica tratar-se de uma nova entidade mórbida. 
[...] 

Quadro 1 – Primeiras notícias da chegada da gripe no Recife 

A Diretoria de Higiene negava categoricamente que a cidade estivesse sendo 

vítima da mesma epidemia que estava assolando o velho continente, versão que não foi 

contestada pelos jornais até 30 de setembro quando A Provincia passa a ir de encontro ao 

discurso oficial e alerta para a epidemia – já tomando-a como a espanhola – que começa a 
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tomar forma na zona urbana da capital (B005).  Somente uma semana depois, em 8 de 

outubro, é que A Ordem (C012) e o Diario (A007) reconheciam que uma epidemia ganhava 

as ruas da cidade, um dia antes da nota oficial do governo admitindo o mesmo fato (SILVA, 

2003, p. 19).  Já a ocorrência de vítimas começa a ser anunciada no jornal oposicionista em 5 

de outubro, como “uns dois ou três casos fatais” (B014), enquanto A Ordem fala de “alguns 

óbitos isolados” no dia 9 (C018) e o DP só vai registrar a ocorrência de vítimas em 12 de 

outubro, data de publicação de seus primeiros obituários tendo como causa da morte a 

epidemia (A014 e A016), conforme mostra o quadro 2. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B014 

[...] 
     Se bem que, à exceção de uns dois ou três casos fatais, essa doença tenha um caráter 
benigno, não resta dúvida que se trata de epidemia que está grassando entre nós, em uma 
escala espantosa e inqualificável, pois o Recife, em sendo como deveria ser, por contar mais 
de 200.000 habitantes, cujo porto é o mais próximo da Europa, tem um corpo médico 
composto de alguns membros [ilegivel], e além disso uma repartição de Higiene que se diz 
aparelhada a combater qualquer epidemia que apareça entre nós. 
[...] 

C018 

     Toda imprensa desta capital se tem ocupado minuciosamente, alguns jornais até com 
exagero, aproveitando-se da situação vexatória do povo, para fazer explorações políticas, da 
“gripe” ou influenza espanhola que hora, com maior ou menor intensidade, bem que de 
caráter benigno, se propaga entre nós. 
     Numerosos casos se há registrado, felizmente sem conseqüências lamentáveis. 
     Alguns óbitos isolados, são em proporção diminutíssima e sempre em pessoas 
predispostas pela própria fraqueza orgânica a um desenlace fatal. 
 [...] 

A014 

     Prossegue nesta capital a epidemia da influenza espanhola, tendo feito nos dois últimos 
dias várias vítimas. 
     As ruas continuam apresentar aspecto tristonho, o movimento reduzido e vários 
estabelecimentos fechados. 
     Na repartição de higiene tem aumentado o movimento de socorros aos doentes 
necessitados continuando a distribuição de medicamentos às pessoas que solicitam. 
[...] 

Quadro 2 – A gripe reconhecida como doença fatal no noticiário 

O destaque dado à epidemia no Recife também variou de acordo com a 

publicação.  Líder em artigos redigidos sobre o tema A Provincia publicou 278 artigos durante 

pouco mais de dois meses.  Desses, aproximadamente 78% (217 artigos) foram para a 

primeira página, sendo, também, o jornal que maior quantidade de artigos publicou na capa, 

mas não o de maior percentagem.  Essa posição ficou com A Ordem, que teve um pouco 

menos de 84% de seus 43 artigos publicados na primeira página.  Já o Diario de Pernambuco, 

responsável por 118 artigos sobre a gripe espanhola na cidade, dedicou menos de 13% deles 

(15 artigos) à página inicial.  A maioria das notícias, um pouco mais da metade delas (62 

artigos), ficou na terceira página (ver quadro 3).  A competição pelo espaço de destaque que a 
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primeira página representa se dava, principalmente, com o noticiário da guerra na Europa, que 

ganhava ou perdia espaço na medida que a própria epidemia aumentava ou decrescia entre a 

população. 

 

PÁGINAS 
JORNAL 

PÁGINA 1 PÁGINA 2 PÁGINA 3 PÁGINA 4 TOTAL 
Diario de Pernambuco 15 31 62 10 118 

A Provincia 217 60 1 0 278 
A Ordem 36 4 3 0 43 

Quadro 3 – Distribuição dos artigos por periódico e página de publicação 

O reconhecimento da doença se dá por nota oficial da Diretoria de Higiene do 

estado, publicada em 9 e 10 de outubro (A010, B027 e C018).  A partir desse momento, 

segue-se a publicação quase diária da escala de médicos e postos de saúde disponíveis para a 

população, que será utilizada no noticiário do Diario de Pernambuco e de A Provincia até o 

declínio da doença na cidade e o conseqüente desmantelamento deste aparato.  Em todos os 

jornais, com o desenvolvimento da epidemia, os fatos mais cotidianos da doença na cidade 

passam a se concentrar num só noticiário diário, chamado de “A Influenza Hespanhola” no 

Diario; de “A Influenza”, em A Provincia e de “A Influenza Reinante” em A Ordem.  Em sua 

maior parte esse espaço é formado por uma coletânea de pequenos fatos do dia-a-dia da gripe, 

notas oficiais, cartas e, no caso de A Provincia, do obituário e de reportagens de rua realizadas 

em lugares-chaves, como as companhias de transporte e o cemitério.  O restante das notícias 

se distribuíram entre editoriais opinativos, de forte presença em A Provincia e A Ordem, 

artigos políticos, notas sobre o interior do estado, obituário e fatos específicos retratados fora 

do artigo principal sobre a doença. 

 

 

5.3 – Códigos médicos 

 

 

No espaço textual propiciado pelos jornais de 1918, os discursos não estão 

expressos pelo assunto de cada matéria publicada.  Eles são usados em concomitância, em 

diversos graus de presença, influenciados por forças discursivas hegemônicas, representadas 

nos grupos políticos de um mesmo contexto oligárquico, daquele momento histórico.  São 

esses grupos que correspondem às diversas instâncias do poder político hegemônico que 

disputam, inseridas em cada manifestação textual, a primazia discursiva do noticiário da 
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epidemia.  A diversidade da composição discursiva e sua relação com a hegemonia é descrita 

por Fairclough (2003, p.135): 

A relação de intertextualidade e hegemonia é importante.  O conceito de 
intertextualidade aponta para a produtividade dos textos, para como os textos 
podem transformar textos anteriores e reestruturar as convenções existentes 
(gêneros, discursos) para gerar novos textos.  Mas essa produtividade na 
prática não está disponível para as pessoas como um espaço ilimitado para a 
inovação textual e para os jogos verbais: ela é socialmente limitada e 
restringida e condicional conforme as relações de poder 

Assim, não seria possível mostrar formações discursivas no noticiário da gripe 

espanhola, que apontassem inequivocamente para um único discurso presente e sim 

formações de um discurso que convivem com outras formações e disputam a hegemonia de 

outro discurso, ora se destacando, ora cedendo espaço, num jogo que em si mesmo encerra as 

manifestações de poder político ocorridas em razão da crise epidêmica de 1918.  Nesse 

contexto de interação, alguns discursos se destacaram na construção social da representação 

epidêmica.  O primeiro e mais óbvio de todos eles é o discurso médico-científico, elemento 

indispensável na apreensão de um fenômeno epidêmico.  É no saber médico, do qual aquele 

discurso é, ao mesmo tempo, chave de acesso e elemento formador, que os atores do 

noticiário da epidemia tentarão encontrar a legitimidade necessária para transformar esse 

mesmo noticiário em instrumento de poder político. 

Tal discurso médico-científico podia ser apropriado de diversas formas e esteve 

presente em todos os três jornais, especialmente no momento inicial da epidemia, quando 

explicações eram mais necessárias.  Considerando apenas a fala da ciência, sem aprofundar, 

ainda, seu uso contextual, é possível observar que o uso de palavras e expressões técnicas 

próprias do conhecimento médico, fora da linguagem comum – “secreções bronquíticas” 

(A004), “expectoração pouco abundante” (B016), dentre outras destacadas – inseridas na 

linguagem jornalística, difere sobremaneira da prática do jornalismo científico atual, em que a 

utilização de termos restritos é evitada e tenta-se decodificar o discurso médico para uma 

linguagem não especializada.  Essa constatação vem ao encontro ao que aqui, no item 1.2, já 

havia sido dito sobre o discurso científico no jornalismo dessa época.  Uma das possíveis 

causas para o uso dessa linguagem mais hermética seria o processo de legitimação social pelo 

qual passava o discurso médico-científico do início do século XX, no Recife. 

É possível ver exemplos desse discurso em alguns trechos do noticiário que são 

destacados no quadro 4. 
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CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A004 

[...] 
     Anatomopatologicamente, a evolução é a clássica gripe conhecida.  O exame das 
secreções bronquiticas denuncia, às vezes, o bacilo de Pfeiffer, o pneumococo e um difoco o 
ar cadeia, agentes infecciosos estes achados também às vezes nas hemoculturas.  Em caso 
algum se encontrou o germe da peste, da difteria, do tifo, nos infeccionados em questão.  
     Chaufford crê, à vista do exposto, que se trate apenas de uma reprise de virulence 
epidemique de l’infection frippele”. 
[...] 

B016 

[...] 
     Fazendo o diagnóstico diferencial de gripe, esse médico assegura que, se por um lado os 
caracteres de ambas se confundem, por outro, a “febre papataci” apresenta muitas vezes 
particularidades singulares, com perturbações digestivas e tendências hemorrágicas. 
     Crente na existência de tal febre na Espanha, não desanimou aquele médico quando 
informado de que o “flebotomo”,  isto é, o inseto transmissor do mal, ali não se encontrava.  
Conta por isso que, adoecendo um dia, conseguiu certa noite capturar um daqueles insetos, e 
nos seguintes, vinte e tantos. 
     O Dr. Pires Lima descreve os sintomas de sua doença, dizendo haver sentido cólicas, mal 
estar geral, cefalgia, dores musculares, sobretudo na região lombar, irritação da faringe, tosse 
seca, expectoração pouco abundante, seca e viscosa, tende a febre chegado a 38,2. 

B107 

[...] 
     Segundo a Dra. Anna Fischer Duckmann, três são as formas que a “influenza”, a 
epidemia reinante se manifesta: a “torácica”, catarro e congestão bronco-pulmonar; a “gastro 
intestinal e nervosa”, nevralgias variadas. 
[...] 

C018 

[...] 
     Não vemos, por conseguinte, razão para o terror que propositadamente certa imprensa 
anda espalhando, como se tivéssemos na terra o pior mal do mundo.  Ademais, causas 
diversas, todos sabem, concorrem para o incremento da influenza reinante entre nós, sem 
precisar acentuar o caráter epidêmico, de que ela se tem revestido: entre outras as mudanças 
bruscas da atmosfera, quer de noite quer de dia, que se tem verificado ultimamente. 
[...] 

Quadro 4 – Fragmentos do discurso médico-científico no noticiário da gripe9 

A palavra e as expressões técnicas seriam, portanto, um recurso do texto médico-

científico da época de delimitação de espaço de uma ciência ainda em consolidação frente aos 

conhecimentos tradicionais, às elucubrações leigas que, naquele momento, disputavam com a 

medicina o poder de clínica, diagnóstico e cura na sociedade recifense daquele momento 

histórico (COUCEIRO, 2004).  A permanência de tais “códigos” médicos ressaltaria o caráter 

científico do texto, enquanto a sua “decodificação” para a linguagem comum poderia ser 

compreendida como um “rebaixamento” da ciência ao nível do conhecimento popular, que era 

transmitido basicamente através da linguagem cotidiana. 

Outra característica que se pode depreender a partir do corpus apurado é a 

legitimação do discurso médico-científico usando para tanto a posição do autor, como “A 

Academia de Medicina de Paris” (A001), ou o “eminente médico português Dr. Pires de 

Lima” (B016).  Segundo Foucault (2005), a legitimação do enunciado é dada, dentre outras 

                                                 
9 Os destaques sublinhados são meus. 
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coisas, pelo status do sujeito enunciador sendo ele, nesse caso, o sujeito médico.  Esse status 

compreende 

critérios de competência e de saber; instituições, sistemas, normas 
pedagógicas; condições legais que dão direito – não sem antes lhe fixar 
limites – à prática e à experimentação do saber. (...) A fala médica não pode 
vir de quem quer que seja; seu valor, sua eficácia, seus próprios poderes 
terapêuticos e, de maneira geral, sua existência como fala médica não são 
dissociáveis do personagem, definido por status, que tem o direito de 
articulá-lo, reivindicando para si o poder de conjurar o sofrimento e a morte. 
(p. 56-57) 

Sendo assim, o uso de expressões técnicas também reafirmaria e legitimaria a 

posição do enunciador como único personagem apto a pronunciá-las e, por conseqüência, 

único personagem apto a decodificá-las, resguardando o saber médico – e o poder social que 

ele encerra – apenas para quem está autorizado através do filtro representado pelo processo e 

instituições responsáveis pela formação do profissional médico. 

Como já foi dito, foi na primeira fase do surgimento da epidemia que esse 

discurso médico-científico encontrou maior ressonância no noticiário dos jornais pesquisados.  

Isso porque, junto com o vírus que vinha da Europa, chegaram também as primeiras notícias e 

as conclusões médicas, alarmantes ou não, sobre o assunto.  Esse discurso, entretanto, é que 

servirá de base para boa parte do noticiário, seja concluindo pela inevitabilidade da doença e 

de sua entrada em Pernambuco, seja advogando pela capacidade de controle da doença e a 

suposta incompetência dos órgãos responsáveis pelo advento da gripe e pelo tratamento de 

suas vítimas. 

 

 

5.4 – As cores da gripe 

 

 

No Diario de Pernambuco um bom exemplo do uso do discurso médico-científico 

ocorre em 17 de outubro, com a publicação de uma nota oficial da Saúde Pública Federal, do 

Rio de Janeiro, assinada pelo seu diretor-geral, Sr. Carlos Seidl (A029), que relata o que 

poderia ser considerado uma sentença final sobre a doença que mal acabara de iniciar seu 

processo epidêmico.  Nesse artigo a doença é descrita como gripe, “doença de maior 

difusibilidade, contagiosidade e morbilidade” e de ocorrência inevitável, em que a população 

pode apenas tomar medidas paliativas, como evitar aglomerações além de cuidados 

específicos, uma vez que ocorra infecção, para minorar seus efeitos.  O verbo no presente do 
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indicativo utilizado no texto A029, conforme é possível observar no quadro 5, afirma 

categoricamente as conclusões desse discurso médico-científico: a gripe espanhola é a gripe 

comum.  A linguagem técnica, a certeza científica, elementos anteriormente citados no item 

5.3, estão inseridos nessa nota.  A posição do enunciador, duplamente investido de autoridade 

(médico e diretor da Saúde Federal), legitimado pela Academia de Medicina, instituição 

depositária e guardiã desse mesmo discurso. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A029 

[...] 
     Para vosso governo dou conhecimento seguintes conclusões apresentei ontem Academia 
Medicina que as aceitou não tendo nenhum membro academia discordado. 
     Recomendo divulgação conclusões: 
     I – a influenza espanhola é a simples influenza, sinônimo de gripe; 
[...] 
     IX – a benignidade geralmente reconhecida da gripe não justifica o terror que por vezes 
se apodera de algumas pessoas, diminuindo-lhes a resistência 

C002 

[...] 
     Quantas vezes através dos nossos gemidos, da nossa língua e do nosso pulso, o médico 
tonteia e fica numa encruzilhada por saber o mal que nos consome.  Porque conhece-lo é 
meio caminho andado no tratamento.  Mas não é só.  Se o meu receio cresce não é pelo mal 
em si, que ela nos possa trazer, mas sobretudo pela devastação que as outras endemias irão 
causar em nome dela.  Quantas influenzas caseiras, quantos males prosaicos não irão passar 
por essa súdita de Affonso XIII, despótica e soberana, levantando alvoroços e alarmes por 
toda esta população.  Exemplos deploráveis desta apropriação indébita tivemos as centenas, 
por ocasião de uma recente epidemia que desapareceu um dia esquecida e solitária numa ilha 
por força de um decreto do governo. 
[...] 

Quadro 5 – A identificação da gripe, segundo o Diario de Pernambuco e A Ordem 

Características similares encontram-se em artigos publicados em A Ordem, como 

a Crônica que foi a público no dia 29 de setembro (C002), logo no início da epidemia e já 

citada em 5.2.  Nela o autor descreve o aparecimento da epidemia de gripe espanhola na 

Europa e, depois, o alarme gerado pela chegada da doença no Recife a bordo do vapor 

“Piauhy” em que “havia poucas probabilidades de dúvidas” de ser a mesma gripe européia.  O 

texto, como se pode ver no trecho exposto no quadro 5, aproxima-se dessa possibilidade para 

depois questionar a imprecisão de alguns diagnósticos “apropriados indebitamente” para 

atribuir a outras doenças o nome de “gripe espanhola”.  O temor apresentado no texto não é 

da gripe espanhola em si, mas sim de seu nome, usado para justificar outros males.  Enquanto 

o artigo do Diario nega que a espanhola seja uma categoria nova de influenza, o artigo de A 

Ordem nega que o mal recém-chegado na cidade seja o mesmo encontrado no Velho Mundo.  

Em ambos, a doença que vai ganhando terreno é apresentada como a mesma gripe já 

conhecida da população. 
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Para ilustrar a impossibilidade de evitar a entrada da doença, no Diario de 

Pernambuco, o texto antropomorfiza a gripe, considerando que sua caminhada é “caprichosa 

e vagabunda” e que ela “menospreza” as medidas profiláticas adotadas por qualquer governo.  

Essa impossibilidade é contraposta à possibilidade da profilaxia pessoal, com “probabilidades 

de êxito”, o que provocaria um efeito de deslocamento da responsabilidade pelo contágio dos 

agentes públicos – que não podem controlar algo que “por natureza” é incontrolável – para o 

próprio indivíduo que se vê responsável pela preservação de sua saúde em meio à epidemia.  

Em A Ordem essa atropomorfização da influenza também ocorre, só que para distanciá-la do 

Recife, uma vez que ela se torna “súdita de Affonso XIII (rei da Espanha em 1918) despótica 

e soberana, levantando alvoroços e alarmes”, uma estrangeira, enfim, que por suas atividades 

no exterior evocou fama em todo o mundo.  Finalmente, a “benignidade” da doença é evocada 

no Diario, visando principalmente acalmar os ânimos que, ressabiados pelos óbitos ocorridos 

com a missão médica brasileira a caminho da França, já pressentiam o que poderia ocorrer 

com a chegada da epidemia ao Brasil.  Com a doença já grassando o Recife, a classificação 

dela como “benigna” pretenderia o mesmo efeito tranqüilizador, remetendo à uma visão 

vulgar da doença. 

É possível identificar esse tipo de recurso no texto como modalizadores, definidos 

por Koch (2006, p. 136) como elementos lingüísticos inseridos no discurso indicativos da 

“intenção, sentimentos e atitudes” do autor em relação ao seu enunciado.  É através dos 

modalizadores que o enunciador demonstra o grau de afinidade com a proposição realizada e, 

através desta, com os receptores do discurso (FAIRCLOUGH, 2003, pp. 199-203).  Nos 

textos publicados no Diario e em A Ordem não apenas a identidade e a benignidade da doença 

foram categorizada pelo jornal, mas também a própria expansão e duração da doença, com o 

objetivo de minimizar a percepção social da epidemia. 

Já em 1º de outubro, A Provincia passa a atacar as certezas sobre a doença 

publicada por seus congêneres, inicialmente com um noticiário de informações inconstantes, 

por vezes contraditórias.  Em 30 de outubro (B005), o jornal parece considerar que “como se 

vê, não se trata de uma doença nova”, enfatizando, porém, que justamente por não ser nova 

deveria ter sido prevista e controlada pelos órgãos competentes.  No dia seguinte, já sem 

meias palavras, o jornal declara no texto B006 que “a ‘gripe’ que nos ameaça e que já levou 

tão preciosas vidas, não é a ‘gripe’ comum, ou a ‘influenza’”.  Em 5 de outubro (B014) o 

jornal reafirma sua percepção da saúde pública ao publicar que “a verdade é que a epidemia 

está entre nós”, completando com um aviso de que, ainda que a doença não tenha provocado 
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casos fatais naquele momento “pode fazê-los mais adiante, se não for seriamente combatida 

pelos poderes competentes”.  O discurso médico-científico utilizado pelo jornal de oposição, 

também emula qualidades ao microorganismo que seria o causador da gripe, o bacilo de 

Pfeifer, considerando-o um organismo “ávido” por sangue humano, “sanguisedento” (B016), 

capaz de cruzar meio mundo mantendo sua virulência. 

No meio das especulações sobre a gripe, em sua edição de 6 de outubro, A 

Provincia levanta a hipótese, através das declarações de um médico português, de que, entre 

outras possibilidades, o bacilo de Pfeifer poderia ser transmitido por um mosquito (B018), 

reforçando assim a sua tese de incompetência da repartição responsável pela higiene pública 

no estado.  A utilização de um segundo enunciador para tais teorias, além do efeito de 

legitimação do discurso médico-científico já mencionado anteriormente, teria aqui também 

um papel de modalizador, ao não comprometer diretamente o enunciado primário – o jornal – 

com a teoria levantada.  Esse recurso, permitiria à Provincia recuar das afirmações caso outro 

especialista viesse a contestá-las e apresentá-las como polêmicas (KOCH, 2006, p. 138).  A 

inconstância inicial do noticiário da Provincia também poderia ser interpretada, nesse 

momento inicial da epidemia, como conseqüência de um discurso em formação, deixando 

diversos caminhos possíveis abertos para que pudessem ser percorridos a partir do desenrolar 

da doença.  Nesse caso, conseqüências mais graves na saúde pública provocariam um 

comprometimento discursivo mais claro e forte contra o governo estadual, o que de fato 

ocorreu.  Esses recursos discursivos são abundantes no texto jornalístico da epidemia e deram 

o tom de certeza ou incerteza para gerar um determinado efeito de sentido 

Com o passar dos dias, o desenrolar da gripe forçou o reconhecimento de sua 

existência e sua singularidade por toda a imprensa.  Nem por isso cessam as diversas 

representações desse mesmo evento nos diferentes veículos.  A Ordem assume o discurso 

oficial da Diretoria de Higiene, que oficializa a epidemia, mas não fala de mortes ou de crise.  

Para esse jornal a doença continua benigna (C022), as medidas da repartição de Higiene 

continuam eficientes, “a produzir os desejados efeitos” e a ocorrência de pessoas em busca de 

medicamentos “ontem a tarde decresceu mais” (C024), trazendo a percepção de uma doença 

que está sob controle e em ritmo de queda.  Esse último artigo citado foi publicado no dia 11 

de outubro.  A gripe espanhola ainda não havia atingido seu ápice e no dia seguinte A Ordem 

deixava de circular. 

A saída de cena do jornal assumidamente situacionista, contudo, não elimina o 

uso de modalizadores, como instrumentos discursivos de amortização da percepção sobre a 
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epidemia  No noticiário do Diario de Pernambuco é possível identificar claramente esse 

fenômeno.  Para ilustrar melhor, é preciso observar os seguintes trechos do quadro 6: 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A008 
[...] 
     Parece, entretanto, que a moléstia vai entrando na sua fase de declínio, pois já ontem, ao 
que sabemos, não foram tantos os casos a registrar-se. 

A023 

[...] 
     A azafama que vinha se notando há dias nas farmácias esteve também ontem bastante 
modificada, o que nos deixa supor que o mal começa a declinar. 
     Folgamos em registrar esta notícia tanto mais quanto nos foi ela confirmada em vários e 
distintos facultativos com quem conversamos a respeito. 
[...] 

A025 
     Parece que a moléstia vai entrando na sua fase de declínio. 
     Ontem foi menos o movimento nas farmácias, na diretoria de higiene e na assistência. 
     Durante o dia o movimento aumentou nas ruas.  

A029 

     Parece continuar a declinar a fase aguda da moléstia reinante nesta capital. 
     A cidade esteve ontem mais movimentada, apresentando as nossas ruas aspecto mais 
animador. 
     A afluência às farmácias foi mais reduzida. 

A033 

     Continua a declinar nesta capital a influenza espanhola. 
     Ontem foi grande o movimento de transeuntes nas ruas principalmente nos bairros 
comerciais. 
[...] 

A034 

      Conforme temos assinalado nos últimos três dias, a epidemia vem evidentemente 
declinando, o que a diminuição do movimento das farmácias confirma dia a dia.  Essa 
mesma impressão nos têm dado todos os principais clínicos da cidade. 
[...] 

A043 

     Dia a dia mais se acentua, felizmente, o declínio da epidemia.  O movimento da cidade, 
conquanto ainda se ressinta do grande número de convalescentes que se mantêm 
recolhidos, vai evidentemente aumentando; e – o que é bastante significativo – a azafama 
das farmácias o decresce a olhos vistos. 
     Continuam fechadas as casas de diversões. 

Quadro 6 – Percepções da gripe espanhola no Diario de Pernambuco10 

Tais trechos foram retirados do noticiário do Diario, no período que vai de 9 a 22 

de outubro (A008 e A043, respectivamente).  Nele estão inclusos a chegada da gripe no 

Recife e o período agudo da epidemia, entre 12 e 22 daquele mês, em que o número de 

mortos, segundo dados oficiais, ultrapassou a casa dos 100 por dia (FREITAS, 1918, p. 12).  

A persistência na impressão de declínio da doença, em alguns momentos afirmando em outros 

sugerindo pela percepção meramente visual do movimento urbano, sem a utilização de dados 

objetivos, denota a variação da modalidade de uma proposição: a epidemia está cedendo.  A 

transformação dessa interpretação do jornal em fato se dá gradativamente, começa pelo uso 

do advérbio, falando de uma epidemia que “parece” em declínio (A008, A025 e A029), para 

se transformar numa certeza do próprio Diario, com o verbo no presente do indicativo (A033) 

e acaba por virar algo que está “evidentemente declinando” (A034), coisa que qualquer um 
                                                 
10 Os destaques sublinhados são meus. 
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poderá averiguar, repassando ao destinatário do discurso a certeza de algo que, possivelmente, 

boa parte dos habitantes da cidade, naquele momento, gostaria de acreditar. 

Essa modalização do discurso, saindo da suposição, gradualmente, para a certeza, 

pode levar a um efeito de simulacro do real, uma vez que a modalidade é “um ponto de 

intersecção no discurso, entre a significação da realidade e a representação das relações 

sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 201).  O efeito dessa proposição de declínio da epidemia 

seria o de tranqüilizar uma população apavorada com a virulência da gripe ao antecipar a 

iminência de seu fim. 

 

 

5.5 – A oposição sem hospitais 

 

 

Desde o início da epidemia no Recife, o DP passou a ridicularizar ou desacreditar 

os ataques ao governo de Manoel Borba, como produto dos exageros de uma imprensa 

sensacionalista, que via na gripe um assunto a ser explorado.  Diferente da Ordem, que 

assumia um ataque direto e virulento contra os editores oposicionistas, não poderia o próprio 

Diario assumir a autoria desse discurso, sob pena de pôr em cheque a imagem de neutralidade 

criada desde a derrocada de Rosa e Silva.  Por isso mesmo, o velho jornal lançou mão de 

recursos como, por exemplo, o deslocamento da autoria do discurso para um entrevistado que 

via a gripe como um fenômeno inescapável (A002) ou apelando para percepções vulgares, 

como a imagem dos diários oposicionistas praticantes de um jornalismo escandaloso, 

característica bem definida no texto A031. 

O uso do discurso médico-científico no Diario favoreceu o discurso político 

governista, talvez tanto quanto em seu jornal oficioso.  A insistência na benignidade da 

doença, mesmo quando esta já se instalara no Recife, teve por efeito contrabalançar as 

notícias menos favoráveis publicadas nos jornais de oposição.  As acusações de 

sensacionalismo punham em dúvida a legitimidade do discurso publicado nesses periódicos.  

Posteriormente, a construção de uma imagem social de uma epidemia em declínio, quando na 

verdade apontava para sua fase aguda.  Tudo isso aponta para uma hegemonia do discurso 

político borbista nas páginas do Diario de Pernambuco. 

Em contrapartida, a voz médico-científica encontrada em A Provincia não estava 

advogando simplesmente em prol de uma suposta verdade epidêmica encoberta pelo DP e por 
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A Ordem.  Havia também um claro discurso político vinculado, como fica evidenciado nos 

destaques realizados nos trechos de noticiário do quadro 7. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B019 

[...] 
     E como não é possível, na atual administração, falar, sem comparar, vem à tona os 
nomes de Dantas Barreto e Gouveia de Barros, como uma glória daquela época e uma 
garantia de que outra seria a situação, se eles estivessem por ventura à frente do serviço 
público. 
     O público tem frases curtas e incisivas, que vales por longos discursos:  
     - O Dantas fechou o Hospital de Santa Águeda; o Borba abriu. 
[...] 

B072 

[...] 
(...)Verdade é que a situação atual de Pernambuco tira a calma e leva no desespero toda a 
gente, diante da criminosidade dessa administração que tem gasto a rodo os dinheiros do 
povo e nem ao menos soube conservar o serviço de saúde pública que o marechal Dantas 
deixou tão bem organizado.  E o fato é que essa mesma Higiene que conseguiu extinguir 
todas as pestes, a amarela, a bubônica, a varíola, hoje se sente impotente para debelar a 
“influenza” e mostra-se completamente desaparelhada para conter a morte da população, 
qualquer que seja a epidemia. 
[...] 

B136 

[...] 
     De 1908 a 1912, por exemplo, antes da administração Dantas Barreto, a mortalidade do 
Recife, era a maior de todos os estados da República, incluindo o Amazonas.  Essa 
mortalidade chegou a 42,80 por mil (quarenta e dois habitantes, por mil). 
     Era um assombro. Dir-se-ia uma epidemia permanente. 
     Com a administração Dantas Barreto, chegamos a um ponto, que o Hospital de Santa 
Águeda fechou por falta absoluta de doentes.  Era diretor da Higiene o Dr. Gouveia de 
Barros. 
     Daí para cá, a média diária da mortalidade passou a ser de 18 (dezoito) óbitos.  E assim 
manteve até o Sr. Manoel Borba. 
[...] 

Quadro 7 – Discurso político de A Provincia11 

A partir desses trechos, ressalta-se a impressão de que noticiário de A Provincia 

não era movido pelo simples interesse público de combate à epidemia.  A gripe espanhola 

servia ao jornalismo oposicionista como o mais perfeito contraponto à “boa organização” e 

competência da repartição de Higiene à época do governo de Dantas Barreto.  Publicar a 

incompetência borbista era, por comparação, exaltar as conquistas do dantismo na saúde, no 

que o advento da epidemia de 1918 foi um episódio feito sob medida para esse uso político, 

ainda que os jornalistas e profissionais de A Provincia estivessem vivenciado, eles mesmos, a 

gripe como evento biológico.  O símbolo máximo da época de ouro de Dantas Barreto, 

idealizada pelo jornal, era o fechamento do Hospital de Santa Águeda (B019, B136), por 

Gouveia de Barros, secretário dantista responsável pela saúde, que havia encerrado as 

atividades daquele estabelecimento sob o argumento de “falta de doentes” que justificassem 

                                                 
11 Os destaques sublinhados são meus. 
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sua atividade.  Presume-se que a lógica dessa argumentação parta do entendimento, presente 

no discurso médico da época, que todas as doenças, ou a maioria delas, eram perfeitamente 

prevenidas pela boa higiene, no que o fechamento de um hospital deveria ser visto como algo 

a ser comemorado como prova da eficiência das medidas profiláticas promovidas pela ciência 

daquele momento histórico. 

Em resposta à acusação de responsabilidade da Diretoria de Higiene pela entrada 

da gripe em Pernambuco, o DP publica em sua seção editorial intitulada “Várias”, no dia 1º 

de novembro de 1918, uma contra-argumentação – algo além das simples acusações de 

sensacionalismo – à tese oposicionista de incompetência (A078).  O artigo assume o 

desembarque de doentes do vapor “Piauhy”, ainda em setembro, como marco inicial da 

epidemia e responsabiliza, caso “fosse imprescindível arranjar um responsável”, a repartição 

de saúde do Porto do Recife, órgão federal, por ter permitido o desembarque dos doentes, 

mesmo em desacordo com a posição contrária da Higiene estadual naquele momento.  Para se 

apropriar desse tema, que, até aquele momento era privilégio dos jornais contrários ao 

governo estadual, o Diario inicialmente chama para si o enunciado oposicionista através de 

modalizadores, como aquele em que, argumenta-se, uma vez que a epidemia entra em 

declínio é preciso falar das “pretensas responsabilidades da irrupção da influenza nesta 

capital”.  Esse recurso permite assumir o discurso oposicionista apenas como uma 

representação do outro.  Isso é deixado claro quando, logo depois, o texto reafirma a posição 

do periódico, de que teria sido impossível deter a chegada da pandemia na cidade 

proclamando o “absurdo” e a “insensatez” dos que discordam dessa hipótese. 

Essa tomada explícita do discurso oposicionista, em forma de simulacro, é 

necessária para introduzir o tema central do editorial: a inimputabilidade do governo estadual 

de qualquer possível responsabilidade pela entrada da gripe espanhola no Recife.  O texto 

diverge da estratégia até então usada pelo borbismo para se defender, com base no discurso 

médico-científico, de que a gripe era inevitável, e passa a atacar o discurso oposicionista de 

dentro dele mesmo, a partir de sua representação.  Só assim é possível desconstruir o cerne da 

argumentação oposicionista – a negligência dos órgãos de saúde estaduais – imputando ao 

governo federal esse papel. 

 

 

 



 61 

5.6 – A palavra do outro 

 

 

A tomada do discurso do outro como elemento constitutivo do próprio discurso é 

uma forma comum de interdiscursividade.  Esse “diálogo” explícito entre duas instituições, 

longe de ser coisa rara durante os dias da epidemia, repetiu-se outras vezes no decorrer da 

crise sanitária.  A imprensa recifense serviu de palco – e funcionou como protagonista – para 

esses debates que envolveram a condução e a divulgação do combate à gripe.  A polêmica 

alimentou o noticiário da epidemia, desde o início, constituindo-se verdadeiras batalhas 

verbais para fazer valer cada um sua própria “verdade”.  A respeito desses recursos, 

Maingueneau (2005, p. 103) afirma: 

Quando se considera o espaço discursivo como rede de interação semântica, 
ele define um processo de interincompreensão generalizada, a própria 
condição de possibilidades das diversas posições enunciativas.  Para elas, 
não há dissociação entre o fato de enunciar em conformidade com as regras 
de sua própria formação discursiva e de “não compreender” o sentido dos 
enunciados do Outro; são duas facetas do mesmo fenômeno. 

Dessa forma, os “diálogos” travados sob a luz dos jornais durante a epidemia de 

gripe seriam a faceta mais explícita do embate entre duas formações discursivas que, num 

entendimento mais amplo, disputam uma posição hegemônica.  Para Maingueneau (op cit. p. 

103-123), essa luta – a qual ele chama de interincompreensão – não se dá pela simples 

oposição discursiva em negar o que foi dito pelo outro, mas sim pela interpretação do outro a 

partir de sua própria formação discursiva.  Essa interpretação, como foi visto na análise do 

texto A078, evoca um simulacro do discurso a que se opõe e é a partir dele que o “diálogo” é 

realizado12. Esse fenômeno só seria possível pelo caráter ambíguo da língua, definido por um 

processo descrito por Bakhtin (2004, p. 95): 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial.  É assim que compreendemos as palavras e somente 
reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 
concernentes à vida. 

O simulacro, então, nada mais é do que a ressonância no discurso apresentado, do 

discurso do outro, gerada a partir do que, nesse outro, parece-lhe mais conveniente.  É uma 

interdiscursividade por oposição explícita, onde o enunciado se molda por reação à 

                                                 
12 Em Maingueneau (2003, p. 33-48), o discurso do Outro é a própria raiz constitutiva do discurso do Mesmo 
(aquele do qual se fala), ponto onde reside sua própria hipótese de primado do interdiscurso.  Para efeitos dessa 
dissertação, entretanto, estamos considerando apenas a polêmica, parte mais explícita dessa relação 
interconstitutiva. 
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representação do discurso alheio.  Um exemplo dessa característica é a polêmica em torno dos 

doentes desembarcados do vapor “Piauhy”, como se vê na seqüência selecionada no quadro 8. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A003 

[...] 
     O inspetor sanitário dos portos, sem observar certas disposições regulamentares, fez 
recolher ao Hospital de Santa Agueda, 2 doentes suspeitos, desembarcados de bordo do 
“Piauhy”. 
     Tendo imediata comunicação do fato, o diretor de higiene do Estado apontou as 
inconveniências de tal medida. 
[...] 

B011 

[...] 
     Trata-se dos doentes de “influenza” vindos em vapores aqui aportados e que a Saúde do 
Porto tem o dever de fazer desembarcar para interná-los nos hospitais convenientes.  E, 
como a Saúde do Porto assim o tivesse feito, o diretor da Higiene de Pernambuco se 
insurgiu e se recusa a receber esses doentes, não obstante as declarações autorizadas de que 
“Pernambuco está aparelhado para combater qualquer epidemia.” 
[...] 

C008 

[...] 
     O precitado plumitivo tem suado o topete afim de convencer aos seus leitores que o 
ilustre Dr. Abelardo Baltar andou errado, procurando impedir a contaminação dos 
habitantes de Pernambuco ameaçados de contrair “uma epidemia ainda não determinada”, 
trazida pelos passageiros daquela embarcação. 
     Na sua opinião, suspeita e eivada de requintada má fé, quem cumpriu estrita e 
rigorosamente o seu dever foi o Dr. Fernandes de Barros, declarando manter o propósito de 
enviar para o hospital acima mencionado os pestosos das cinco partes do mundo que 
chegarem vivos às nossas plagas, pela alta e poderosa razão da Santa Casa de Misericórdia 
receber favores do governo da União. 
[...] 

Quadro 8 – A polêmica dos doentes do vapor “Piauhy” 

Autorizados a desembarcar no Recife pela Inspetoria dos Portos, os doentes foram 

levados para o Hospital de Santa Águeda, sob protestos da Diretoria de Higiene, que preferia 

que fossem levados a um lazareto longe da cidade e que, naquele momento, estava desativado.  

O artigo publicado no Diario faz referência às reservas do órgão de saúde estadual tinha em 

relação ao desembarque desses enfermos (A003).  A Provincia toma o discurso original e 

decodifica a atitude da Higiene estadual como uma “insurgência”, bem como a posição 

daquela repartição como uma recusa em receber passageiros enfermos (B011).  O artigo de A 

Provincia evoca, ainda, uma citação literal da Higiene, de que “Pernambuco está aparelhado 

para combater qualquer epidemia”.  Essa citação do antigo diretor da Higiene foi usada várias 

outras vezes em A Provincia (B009, B012, B014, B073, B093, B199), com o objetivo de 

apropriar-se e contrapor seu significado ao contexto epidêmico retratado no jornal e, assim, 

provocar um efeito de irrealidade do discurso governista.  

No último trecho destacado, o artigo de A Ordem (C008), por sua vez, retoma o 

discurso de A Provincia para transformá-lo numa crítica a quem “tenta impedir a 
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contaminação dos habitantes de Pernambuco”.  O interlocutor é desqualificado diretamente – 

suspeito e eivado de má-fé – os doentes passam a ser “pestosos”, palavra bem mais forte e de 

conotação negativa e um dos motivos alegados pela oposição – a parcela do valor das taxas 

portuárias que iriam para Casa de Misericórdia, administradora dos hospitais – é 

desvalorizado através do uso da ironia (ver 5.8).  

Foram principalmente em três níveis que a polêmica surgiu nas páginas dos 

jornais pesquisados durante a gripe espanhola no Recife: entre duas instâncias de governo, 

como foi o embate entre a Inspetoria do Porto (federal) e a Diretoria de Higiene e Saúde 

Pública (estadual); entre uma instância governamental e a imprensa; e por último entre os 

diversos órgãos da imprensa pernambucana.  Nessas duas últimas categorias se encaixa uma 

das maiores polêmicas da crise epidêmica de 1918: o surgimento de uma categoria 

desconhecida no obituário divulgado, chamada de “thanatomorbia”. 

A partir da segunda metade do mês de outubro, a decisão da Diretoria de Higiene 

e Saúde Pública, sob a direção de Octavio de Freitas, em divulgar o número diário de óbitos 

na cidade do Recife, recebeu grande apoio da imprensa anti-borbista.  Ponto forte do discurso 

político oposicionista da epidemia de gripe, a quantidade de vítimas da epidemia era motivo 

de muita controvérsia.  Por esse motivo, A Província já havia decidido, ela mesma, fazer a 

apuração regular dos falecimentos diretamente no cemitério de Santo Amaro pouco antes do 

falecimento de Abelardo Baltar (SILVA, 2003, p.43).  Essa decisão do jornal foi mantida 

mesmo após a posse de Freitas como novo diretor de Higiene e sua diretriz de tornar pública a 

morbidade recifense (ver mais em 5.7).  A discrepância entre o número de mortos pela gripe 

apurados pelo jornal no cemitério e os divulgados pelo boletim da Diretoria de Higiene 

provocou o questionamento daquele periódico sobre os motivos da diferença.  Em entrevista 

ao Jornal Pequeno, reproduzida pelo Diario em 24 de outubro (A052) o próprio Octavio de 

Freitas, diretor da Higiene, responde que a discrepância de dados poderia ser resultado da 

diferença entre os óbitos causados pela gripe e os provocados por causas indeterminadas pelos 

médicos daquela repartição e registrados sob uma categoria chamada thanatomorbia. 

O neologismo apareceu no noticiário, pela primeira vez naquela entrevista.  O 

termo teria sido inventado por Ascanio Peixoto, médico empregado da Diretoria, que em 1909 

usou-o para designar de forma genérica todos os cadáveres recolhidos àquela instituição, 

mortos em condições não sabidas e que, por falta de equipamento adequado, não recebiam a 

devida autópsia (A080).  Ao unir dois termos, um grego (thánatos, morte) e um latino 

(morbus, doença), Peixoto criou um neologismo cujo significado era “doença que mata”.  Em 
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1918, a thanatomorbia foi resgatada por Ascanio Peixoto, ao ser designado verificador de 

óbitos na administração de Octavio de Freitas, que passou a usá-la nos boletins de mortalidade 

da epidemia.  Trechos da polêmica criada pelo termo podem ser vistos no quadro 9. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A052 

[...] 
     - Efetivamente com o atestado expresso de influenza, são notificados apenas os óbitos 
que a Higiene denuncia.  Sobre isto não deve haver a menor dúvida.  Mas ao lado destes 
ainda persistem os atestados de moléstias indeterminadas, que eu acreditava desaparecerem 
com a indicação do Dr. Ascanio Peixoto para verificador dos óbitos de pessoas falecidas 
sem assistência média ou de pessoas enviadas ao Necrotério sem atestado de facultativos.  
Vejo, porém, que apenas está mudado o nome de moléstia indeterminada para 
“thanatomorbia”. 
[...] 

B152 

[...] 
     Justificando de algum modo a Provincia, na sua divergência com os dados oficiais da 
Higiene, que assinalavam um número de óbitos da epidemia muito menor do que os 
fornecidos à repartição nos atestados médicos, o Dr. Octavio de Freitas, numa sinceridade, 
que é uma das marcas do seu caráter, explicou essa divergência pela “persistência dos 
atestados de ‘moléstias indeterminadas’”, que ele, Dr. Octavio de Freitas, acreditava terem 
desaparecido ao ter mandado que os ditos fossem verificados pelo Dr. Ascanio Peixoto. 
     Mas, acrescentava o ilustre diretor de Higiene, vejo que a moléstia indeterminada, 
apenas mudou o nome para “thanatomorbia”! 
     Parece-nos que o ilustre diretor da Higiene cada vez está mais mistificado e iludido.  E 
basta ler de novo as notas oficiais acima publicadas, do obituário de quarta-feira, 23, para 
ver que os mortos de “doença não determinada” lá estão, independentemente dos 
“thanatomorbicos”. 
 [...] 

C028 

     Os leitores, decerto, viram e acompanharam a exploração e o escândalo que o Sr. Maia 
fez em torno da denominação – “thanatomorbia” – empregada pelo cientista Ascanio 
Peixoto para designar as moléstias mortais indeterminadas, de causas não verificadas e 
desconhecidas.  Nós não queremos reviver o aspecto filológico da questão, o qual já passou 
em julgado, colhendo o ilustre médico legista as palmas do triunfo.  Mais uma vez o Sr. 
Maia se viu em palpos de aranha... Aliás, não há nisto nada de singular, pois não é a 
primeira vez que o redator-chefe d’”A Provincia” revela a sua filauciosa e retumbante 
ignorância. 
[...] 

Quadro 9 – A polêmica do uso do termo “thanatomorbia”13. 

Apresentada pela entrevista de Octavio de Freitas (A052), a thanatomorbia e a 

declaração do diretor da Higiene entram no discurso oposicionista, como interincompreensão.  

A Provincia introduz em seu artigo o que foi dito por Freitas, apenas para desmentir seu 

argumento (B152).  Dessa forma, se polemizar é “apanhar [o outro] publicamente em erro” 

(MAINGUENEAU, 2005, p.114), A Provincia assim o faz, sugerindo que o diretor “cada vez 

está mais mistificado e iludido” e desqualificando o neologismo oferecido por Ascanio 

Peixoto como símbolo da ignorância da ciência pernambucana (B145).  A Ordem, em seu 

turno, repete o significado da thanatomorbia sem contestá-lo como algo bom ou ruim, mas 

                                                 
13 Os destaques em negrito são da publicação original. 
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qualifica a reação do jornal oposicionista de “exploração” e “escândalo” (C028), não 

nomeando a publicação e sim o editor – Sr. Maia – provocando, assim, um efeito de 

personalização, que tira o caráter institucional de A Provincia, apresentando seu discurso 

como resultado de um homem ignorante.  

Essa intricada troca de acusações que se repete ao longo dos artigos tem por base 

tão somente imagens caricatas que cada jornal possui do outro, sintoma de uma partidarização 

exarcebada do noticiário. 

 

 

5.7 – A higienização do idioma 

 

 

O uso do termo thanatomorbia também possui outros significados no contexto da 

epidemia de 1918.  Sua utilização pelo noticiário fragmentou a percepção do obituário da 

doença.  Para se ter uma idéia, durante a divulgação dos boletins não raro a gripe espanhola 

ficava em segundo lugar no ranking de morbidade.  No obituário publicado em  24 de 

outubro, foram 74 mortes por thanatomorbia e 24 por influenza (A052 e B141); no do dia 25 

de outubro, foram 40 registros de thanatomorbia e 31 de influenza (A055 e B149); e no dia 26 

de outubro, 33 óbitos pela thanatomorbia e 27 por gripe (A057 e B157).  É possível que, 

creditadas numa categoria de “causa desconhecida” as mortes atribuídas à thanatomorbia 

fossem diretamente vinculadas à epidemia que grassava no Recife.  Mas uma vez 

classificadas dentro de um neologismo travestido de termo científico, as mortes atribuídas à 

thanatomorbia adquiriam um novo sentido, perdendo o efeito de associação direta que 

certamente um leigo faria entre as duas categorias. 

A importância da escolha do vocabulário está na base dos estudos discursivos.  

Cada palavra tem o seu valor ideológico num contexto discursivo e é a ele que reagimos 

quando somos interpelados pelo seu uso (BAKHTIN, 2004).  Essa idéia é fundamental para a 

noção de prática discursiva, onde a escolha lexical e o seu funcionamento na estrutura do 

enunciado é um dos instrumentos de construção do texto representativo de cada discurso.  O 

vocabulário é, assim, parte constitutiva da percepção ideológica do mundo para uma certa 

cultura (FOWLER, 1991, p. 82) – ainda que não traga isoladamente essa percepção – e a 

construção dessa representação não se faz por acaso.  Já foi dito, por exemplo, que no 

discurso médico-científico do noticiário da gripe, o uso excessivo de termos específicos 
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podiam ter como objetivo a auto-afirmação desse discurso.  No caso da thanatomorbia, 

entretanto, o efeito pretendido parece ter sido o de retirar da gripe a percepção de sua 

gravidade ao travestir a categoria das mortes de causas não definidas e incluí-la na lista de 

doenças mórbidas.  Normalmente tantas mortes sem causas chamariam a atenção em qualquer 

estatística obituária, entretanto, registradas sob o manto da thanatomorbia passariam 

desapercebidas a um leigo. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B162 

[...] 
     Mande traduzi-lo e publicar esse atestado em bom português, nu, com o nome que lhe 
deu o Dr. Ascanio Peixoto: - “moléstia que mata”.  E verá que semelhante moléstia fugirá 
envergonhada da sua figura num mapa oficial de demografia sanitária. 
     Basta despi-la das roupagens eruditas e todos verão como ela se vai esconder e não 
aparecerá mais. 

B167 

     Desde que o atestado da “thanatomorbia”, como se vê dos jornais, insiste em profanar 
a ciência e em enterrar os mortos de “influenza espanhola” com aquela mortalha grega, 
nada mais justo que a polícia jornalista continue a profligar o profanador e sacrílego, que 
parece já estar fazendo de propósito. 
     Antes de outras considerações, julgamos ter o direito de garantir que os óbitos 
atribuídos à thanatomorbia pelo Dr. Ascanio Peixoto, são óbitos de “influenza 
espanhola”. 
[...] 

A080 

[...] 
     Assim sendo, foi em pleno domínio do general Dantas Barreto que a thanatomorbia 
adquiriu “cunho oficial”, embora escondida “por vergonha”, como vc quer, sob o nome de 
“moléstia mal determinada”, e eu agora não faço mais do que expô-la ao público “pela 
segunda vez”, pois já em 1910 eu me referi ao assunto em artigo publicado no “Diario de 
Pernambuco” sob o título “Outras causas”, lamentando então que estas, como aquela, 
viessem atrapalhar as estatísticas demográficas. (...) 

B173 

[...] 
“A Provincia” havia condenado, e continua a condenar à nova, à novíssima classificação 
de thanatomorbia, dada, no obituário, ao maior número de mortos, durante a epidemia de 
“influenza espanhola”; não só porque esse hibridismo era um disparate, no ponto de vista 
filológico, como, ainda, anulava, por completo, os fins da estatística demográfico-sanitária. 
 Só mesmo o borbismo inventaria a thanatomorbia para dividir com ela os mortos da sua 
peste.  E vem o Dr. Octavio de Freitas, antigo e provecto funcionário da seção de 
demografia sanitária e diz: - Pois essa thanatomorbia não é nova; vem do tempo do 
marechal Dantas Barreto.  A nossa resposta imediata seria que, se o disparate vinha do 
tempo do marechal Dantas, nem por isso deixava de ser disparate.  Mas há manifesto 
equívoco do ilustrado Dr. diretor da Higiene. 
[...] 

Quadro 10 – O uso da thanatomorbia14 

O debate sobre o uso do termo partia do princípio que ele havia sido criado para 

ludibriar a população acerca da real dimensão das vítimas da gripe espanhola.  Sendo assim, o 

discurso situacionista tentou combater essa preposição, como é possível ver no quadro 10.  

Consciente do efeito que a classificação em thanatomorbia poderia ter na lista de falecimentos 

                                                 
14 Os destaques em negrito são da publicação original. 
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da cidade, A Provincia denuncia a suposta estratégia governista como farsa, como uma 

“profanação da ciência” (B167), curiosa expressão que evoca para a ciência uma ação 

eminentemente religiosa.  A thantomorbia seria então um embuste, uma palavra-disfarce, que 

ficaria vazia de sentido ao ser desmascarada, como pretendeu o jornal oposicionista (B162).  

A resposta da Diretoria de Higiene veio no início de novembro, quando Octavio de Freitas 

enviou uma carta para A Provincia, que também foi publicada no Diario (A080), em que ele 

deixa um pouco de lado as considerações científicas a respeito do uso de tal termo nos 

relatórios de sua repartição para atacar o discurso oposicionista de outro ângulo.  Freitas 

enfatiza a origem do termo, em 1909, em pleno governo de Dantas Barreto, segundo o 

testemunho do seu criador. 

O argumento parece desconcertar o editor de A Provincia, pois no noticiário 

seguinte, o discurso parece mais inseguro pois ao mesmo tempo que reafirma ser a 

thanatomorbia invenção do “borbismo”, deixa aberta a possibilidade de ter sido criada mesmo 

durante o governo de Dantas Barreto, o que “nem por isso deixava de ser disparate” (B173).  

Tal embate, apesar de ter ocupado vários artigos entre o final de outubro e o início de 

novembro de 1918, nunca teve uma conclusão definitiva. 

Outros vocábulos tiveram destaque no contexto discursivo da gripe espanhola.  

Apoiado numa tradição de nomear as epidemias de gripe, como foi o caso da “limpa-velhos” 

(GOULART, 2003, p. 32) ou mesmo o caso da espanhola, em 06 de outubro A Ordem chama, 

em sua seção poética, de “oswaldina” (C010) a epidemia que aquele periódico julgava 

imaginária.  Em artigos seguintes, o diário justifica que a nomeclatura expressaria um modo 

popular de batizar a doença “fictícia” inventada por Oswaldo Machado, articulista do Jornal 

do Recife (C014).  A expressão, repetida outras vezes, foi sempre contextualizada no discurso 

de A Ordem como uma reação irônica (ver 5.8) ao suposto alarmismo daquele jornal 

oposicionista.  E é outro jornal oposicionista que, em 12 de outubro dá também, pela primeira 

vez, um novo nome à doença.  Segundo os redatores de A Provincia, a gripe estaria sendo 

chamada pelo povo de “borbite” (B045) ou “borbina” (B063), apoio que é impossível de 

confirmar nos dias atuais.  Entretanto, é possível supor o uso da “borbina” como instrumento 

discursivo que tivesse como objetivo o de associar diretamente a responsabilidade da 

epidemia ao governador do Estado. 

No processo de afirmação do discurso político governista, o vocabulário também 

tinha um papel de destaque.  Na formação de seus textos, A Ordem impôs um estilo 
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excessivamente erudito, que destacava-se dos demais, mesmo no ambiente jornalístico de 

1918.  O quadro 11 mostra um pouco dessa característica. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

C013 

[...] 
     Não conhecemos no jornalismo indígena, a não ser o esfuziante plumitivo acima 
nomeado, quem seja capaz de escrever tão farta parvoiçada. 
     O redator do “Jornal do Recife”, tem o privilégio de chumbar nos monstrengos, traçados 
pelo seu calamo rombo e incolor, crespas tolices e repolhudos solecismos que lhes 
imprimem um grotesco sainete, ou melhor, uma espécie de “marque de fabrique”. 
[...] 

C023 

     O epileptóide esfuziante que diverte o apatacado judeu do “Jornal”, não tolera as 
medidas profiláticas do “Diario de Pernambuco”, excluindo da lista dos jornais da capital o 
folhareco imoderado e soez, que abastarda as tradições da imprensa de nossa terra.  Daí as 
investidas alucinada contra o velho e conceituado órgão, que as transcreve apontando ao 
público a vilania dos insultos ejaculados pelo epiléptico nos estertores dos seus acessos 
furiosos.  
[...] 

Quadro 11 – O eruditismo no discurso de A Ordem 

Para Van Dijk (2005, p. 68) o estilo é um modo de dizer algo a partir de escolhas 

vocabulares e de sintaxe.  De acordo com ele, tais escolhas possuem implicações sociais pois 

trazem consigo representações do enunciador sobre si mesmo e sobre o que fala (op. cit).  Já 

que a neutralidade não poderia ser assumida como linha editorial em A Ordem, o eruditismo 

de seus textos seria uma forma de imprimir uma imagem de saber, quase científica e, 

portanto, acima da “linguagem repulsiva dos alcouces, no baixo calão das ruas” (C020), 

supostamente utilizada pelos jornais oposicionistas e que representariam uma baixa 

capacidade de debate ou uma oposição ignorante.  Ainda que o estilo de A Ordem não tenha 

sido criado – nem exclusivamente utilizado – no tema da gripe espanhola, tais representações 

de si mesmo e do outro refletiria o forte contraponto existente no espectro jornalístico da 

época, entre posições partidárias diferentes. 

 

 

5.8 – A gripe com humor 

 

 

Uma outra característica geral do jornalismo pernambucano naquela época e que 

está presente no noticiário da gripe é o uso da ironia e da paródia como recursos discursivos.  

Consideramos aqui a ironia sob uma perspectiva polifônica, em que há uma diferenciação 

entre locutor e enunciador, concebendo este último como fonte do discurso.  Como na 
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interincompreensão, a ironia no discurso emitido pelo locutor se apropria de um enunciado, 

sem no entanto assumi-lo.  Diferente daquela primeira categoria, o texto irônico admite o 

discurso alheio como a voz do outro mas trata-o como absurdo ou ridículo, procurando deixar 

clara a inversão do sentido em algum tipo de marcação de conhecimento prévio do receptor 

(CHARAUDEAU, 2006, p.291). Já a paródia toma o discurso alheio como um assumido 

simulacro, uma encenação, subvertendo-lhe e depreciando os valores originais (op. cit. p. 94).  

Em ambos os processos, o objetivo é a contestação ou dessacralização do discurso fonte. 

Sendo assim, a ocorrência da ironia e da paródia no noticiário da gripe ocorreu no 

dialogismo externado entre dois ou mais veículos de comunicação e entre estes e as 

instituições governamentais, como forma de deslegitimação do discurso oposto.  E dentre os 

jornais analisados, foi A Provincia aquele que mais lançou mão desses recursos, 

especialmente através de editoriais.  Esse fato talvez tenha sido conseqüência do próprio 

caráter oposicionista do jornal.  Por não ter o privilégio do discurso político oficial e das 

instâncias estatais legitimadoras do discurso médico-científico, como a Diretoria de Higiene, a 

ironia e a paródia serviram, em A Provincia como grandes instrumentos discursivos capazes 

de fazer frente ao enunciado do grupo que, então, detinha o poder estadual, como se pode ver 

em alguns exemplos colhidos no quadro 12. 

Em 10 de outubro, A Provincia faz uma crítica antecipada ao teor do telegrama 

enviado pelo governador Manoel Borba para o seu líder na Câmara dos Deputados, no Rio de 

Janeiro (B033).  Presumindo qual vai ser o conteúdo deste documento, o jornal redige ele 

mesmo o texto, em forma de paródia, em que o maior problema de saúde do estado é 

representado pelas “unhas encravadas” do governador.  Em outro exemplo, no dia 19 de 

outubro, o jornal oposicionista comemora “coisa boa” que a gripe trouxe a saída de circulação 

de A Ordem (B106), que neste artigo vira “A Ordinária”, de sentido óbvio, que é reforçado 

pelas quadrinhas que se seguem.  O uso de pequenos poemas, aliás, era comum em todos os 

jornais pesquisados e formaram um destacado acervo no noticiário da gripe.  No último 

destaque, a paródia da Provincia assume a própria voz do governador para “louvar” e 

“invejar” a medida tomada pelo chefe da 2ª Região Militar (B227) que, carecendo da 

autoridade médica, declarou extinta a epidemia nas instalações militares em 6 de novembro de 

1918. 
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CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B033 

[...] 
     E só estamos esperando os jornais do Rio para ver que telegrama o Dr. Borba passou ao 
“leader” da bancada e que esse “leader” correu a mostrar aos jornais. 
     Parece que estamos lendo: “não há epidemia; é uma exploração política dos miraigos; a 
Higiene está preparada para combater todas as epidemias; nunca o estado sanitário esteve 
tão bom; se não fossem os calos e as unhas encravadas que o afligem, a ele governador, 
esse mundo seria um paraíso”. 
[...] 

B069 

[...] 
     É uma ligeira “epidemia” que vem, há dias, concorrendo para prejudicar um pouco as 
nossas atividades e diante da qual, o povo está um pouco apreensivo em vista de vários 
casos fatais. 
     Ainda ontem, continua o “Diario” na sua fleumática noticiazinha, ocorreram alguns 
óbitos, destacando-se o Diretor da Higiene e o major Camara Pimentel, da Polícia. 
     Esse pouco !.... 
     Mas o colega diz: - alguns óbitos?... 
     Alguns?... 
     Cento e dez!... 

B106 

     A maldita “influenza espanhola” trouxe para a nossa população sofrimentos, desgostos e 
tristezas cruéis; mas, como tudo que é ruim, sempre tem alguma cousa que se aproveite, 
ela, a “bailarina”, ela a “guenza”, ela a amaldiçoada, trouxe uma cousa boa: mandou para 
as profundas o órgão oficial.  A “Ordinária” desapareceu! 
     Deus louvado. 

O fato causa alegria, 
Uma alegria geral. 
Foi-se com a epidemia 
A “Ordinaria” oficial. 

B145 

[...] 
     É uma invenção nossa, pernambucana, legítima pernambucana, da nossa indústria 
médica. 
     É um neologismo híbrido, formado do grego – thanatos, morte e do latim morbus, 
doença. 
[...] 

B227 

[...] 
     E o Dr. Manoel Borba mandou destacar aquilo na primeira página e vendo e admirando 
essa flor de engrossamento, terá exclamado como o sujeito que passou a noite com a bacia 
na barriga: 
     - “É verdade! E eu que não me lembrei disso! Era só um decreto extinguindo a 
espanhola e estava livre desse deboche de “notável atividade” em cima de mim!” 
     Mas o companheiro do general Ignacio na politicalha local jurou as outras epidemias: 
     - “Tomara que já venha outra; mas deixe estar, que a primeira que vier, eu faço como o 
Joaquim Ignacio: extingo a epidemia por um decreto!... Não sei como isso não me ocorreu! 
Era tão fácil!...” 
     E foi o único pesar que o Dr. Manoel Borba teve em toda a epidemia. 

Quadro 12 – Ironia e paródia em A Provincia
15 

Já a ironia está presente na representação que A Provincia faz de um artigo 

publicado pelo Diario de Pernambuco no dia anterior (B069), em que os modalizadores 

utilizados – “ligeira” “pouco” e “alguns” – é contraposto à idéia de epidemia, de apreensão 

pelas vítimas e aos cento e dez óbitos registrados pela redação, além morte de duas figuras 

eminentes da sociedade de então.  O uso do diminutivo, para se referir à notícia do Diario 

também é um recurso utilizado com o objetivo de depreciar o artigo.  Em 25 de outubro, no 

                                                 
15 Os destaques em negrito são da publicação original. 
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início do debate sobre a thanatomorbia (ver 5.7) a constatação de que a expressão é “uma 

invenção nossa, pernambucana, legítima pernambucana, de nossa indústria médica” (B145) 

traz em si pressupostos irônicos de que ser uma invenção “nossa” é sinal de que não obedece 

aos padrões científicos, supostamente universais; e por ser de “nossa indústria médica”, 

possivelmente dito nessa frase como sinal de menosprezo ao pequeno tamanho e diminuta 

importância que tal “indústria” poderia possuir no Brasil. 

Apesar do recorte teórico feito nos exemplos acima mencionados, a ironia e a 

paródia muitas vezes andavam de mãos dadas nos textos do noticiário analisado.  O uso das 

duas dava aos oposicionistas a oportunidade de questionarem a política oficial.  Para Brait 

(1996, p. 107) 

Constituindo um fenômeno bivocal, dialógico, um sistema de interação, para 
utilizar os termos de Bakhtin, as formas de recuperação do já-dito com 
objetivo irônico não assumem, como tal, a função de erudição, no sentido de 
invocação de autoridade e muito menos de simples ornamento.  Ao 
contrário, são formas de contestação de autoridade, de subversão de valores 
estabelecidos que pela interdiscursividade instauram e qualificam o sujeito 
da enunciação, ao mesmo tempo em que desqualificam determinados 
elementos.  

Tal efeito de “implodir” o discurso alheio através de sua caricaturização ou pelo 

deboche do texto original também foi instrumento utilizado pelo oficialismo.  A busca do 

humor como recurso discursivo, foi menos intensa no Diario de Pernambuco e em A Ordem 

durante a epidemia de gripe espanhola, mas nem por isso menos digna de nota, como 

destacado no quadro 13. 

Inserido no debate sobre a existência ou não de uma epidemia mortal no estado, o 

Diario de Pernambuco publicou em 6 de outubro um editorial intitulado Folhas ao 

Vento...(A006) em que questionava em tons de humor a atitude de outros setores da imprensa 

que insistiam em reafirmar a morbidade da gripe.  Parodiando o discurso desses periódicos, o 

texto do Diario cita, com deliberado exagero, a conta cada vez maior de óbitos, os “200 mil 

esquifes”, a “população inteira” da cidade a morrer.  Satirizam também a demonização da 

figura de Manoel Borba, retratando-o como um “terrível chacal sequioso de sangue” para 

enfatizar o ridículo que seria impor ao governador culpa por mortes que supostamente não 

existiam.  Já A Ordem publicava décimas comparado a gripe a Oswaldo Machado (ver 5.7), 

que “ataca tudo” e “em tudo ferra a dentada” (C010), claras referências ao alarmismo do 

discurso oposicionista sobre a doença. 
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CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A006 

[...] 
     Em certas folhas – porque bem ou mal entendam de excelente augúrio mal sinar a todo 
custo a própria terra – o obituário sobe, à tua conta, em proporções fantásticas.  “Ali caíram 
cem, acolá, pouco adiante, agonizam cem mil doentes; e já, agora, vão passando; caminho 
do Campo Santo, para mais de 200 mil esquifes”.  A população inteira do Recife a emigrar 
em massa para melhores mundos. 
     Juram, com os dedos em cruz, que sucumbimos todos: E que o Sr. Borba, o terrível 
chacal sempre e cada vez mais sequioso de sangue pernambucano – sob cujo governo o 
velho Capibaribe não cessou ainda de carrear para o oceano um rubro veio de sangue 
humano, derramado na “chacina grande” do Parque e noutras chacinas miúdas que fazem o 
seu deleite quotidiano de fera – o Sr. Borba, para mais ferozmente tripudiar sobre esta terra 
infeliz, acaba de armar-te a Nagant, ó celerada, para que te multipliques à beira das covas 
rasas onde dormimos todos e nos fuziles até as almas, antes do sétimo dia. 
 [...] 

C010 

O Zé da Maia patola, 
Com sua língua ferina, 
Me disse que a espanhola 
Se chama também oswaldina. 
Achei graça em tal tirada, 
O Fuso Douro lanzudo 
Como a gripe ataca tudo 
Em tudo ferra a dentada. 
Sinônimos, gripe e Oswaldo 
De senso mai pobre e baldo. 

 [...] 
Quadro 13 – Ironia e paródia em A Ordem e Diario de Pernambuco 

O uso da ironia e da paródia levam também à idéia de interincompreensão 

abordada em 5.6, em que o discurso do outro só é aceito em forma de simulacro, 

representação.  De fato, Maingueneau (2005, p. 178) enxerga todos esses elementos como 

diferentes estratégias de interdiscursividade: 

Enquanto a polêmica apresenta argumentos contra um enunciador externo e 
enquanto a paródia aniquila internamente uma posição enunciativa 
visivelmente estranha e caricaturizada, a ironia simula imputar ao 
adversário a responsabilidade pelo texto, de maneira que ele se autodestrua. 

Por esse prisma, a caracterização desses recursos discursivos só enfatiza a 

intricada relação entre os diversos jornais que circulavam por Recife à época da gripe 

espanhola e como o discurso emitido por cada um foi importante como elemento constitutivo 

do discurso do outro. 

 

 

5.9 – Os personagens da inflluenza 

 

 

No espectro oposto ao deboche, a formalidade também se fez presente no 

noticiário da gripe.  Característica quase ausente do jornalismo atual, na sua busca por 
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neutralidade, a polidez no discurso jornalístico do início de século XX era necessária pelas 

regras de convivência social exigidas numa sociedade oligárquica e, ainda, pelo excessivo uso 

do discurso direto (veja 5.10) no enunciado jornalístico.  Sobre esse tema, diz Fairclough 

(2001, p. 204): 

(...) as convenções de polidez particulares incorporam, e seu uso 
implicitamente reconhece relações sociais e de poder particulares (...), e, na 
medida em que se recorre a elas, devem contribuir para reproduzir essas 
relações. 

Nesse contexto, o uso da polidez no noticiário de 1918 tem como objetivo 

primário a validação das relações de poder entre o enunciador e os diversos personagens do 

enunciado.  Essas relações de reconhecimento podiam ser de uma instituição/pessoa para com 

o veículo de informação, do veículo de informação para com uma instituição/pessoa; ou.entre 

duas instituições/pessoas. 

O uso de pronomes de tratamento era item obrigatório ao se referir a autoridades 

governamentais, religiosas, acadêmicas ou pessoas que, de alguma forma, eram consideradas 

influentes ou importante na sociedade da época.  Mesmo para alguns adversários políticos ou 

oponentes num debate, o tratamento de “ilustre” ou equivalente era quase obrigatório, 

especialmente quando não era possível fazer frente à posição discursiva oposta por esta ter a 

legitimidade do título, como no caso de médicos (A026, B145).  O termo “coronel”, 

consagrado na história como símbolo oligárquico da República Velha, tinha uso corrente, 

especialmente na referência a autoridades do interior do Estado (A092, B224, C034). 

Empregado entre integrantes de um mesmo estrato social, mesmo quando em 

posições políticas opostas, tal tratamento contrastava com a virtual ausência de referência 

nominal a pessoas de outras classes no noticiário da gripe espanhola do Diario de 

Pernambuco e de A Ordem.  Essa característica, aliás, é marcante nos diversos noticiários 

diários sobre a gripe que durante quase toda a crise epidêmica, sobretudo no Diario, saíram 

nas páginas desses jornais.  Nesses veículos, “personagens” da epidemia só apareciam em 

forma de cartas, geralmente remetidas por colaboradores políticos. 

Há, entretanto, exceções.  Por obrigação da etiqueta, cabia ao jornalismo de então 

anunciar aos seus leitores os grandes eventos sociais da vida dos integrantes mais abastados 

da sociedade da época.  Por isso, ainda que o número da morbidade no Recife fossem mal 

informados ou que modalizadores textuais transmitissem uma equivocada impressão de que a 

epidemia estava em declínio, o obituário social deixava transparecer um pouco dos dramas 

pessoais de alguns habitantes da cidade.  Publicados por todos os jornais, inserido por A 
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Provincia dentro do próprio noticiário da gripe, o obituário das vítimas do doença destacou-se 

mesmo no Diario de Pernambuco.  Os tons brandos com que foi pintada a epidemia em 

grande parte do discurso desse jornal teve seu contraponto no obituário, que transmitia um 

outro panorama da cidade sob a gripe espanhola, como exemplifica o quadro 14. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

A022 

     Faleceu ontem às 12 ½ horas, em casa de residência de seus tios, à estrada João de 
Barros, nesta capital, vítima de influenza, o estimado moço Sr. Jorge dos Santos Araujo, 
auxiliar do comércio. 
     O pranteado morto contava 25 anos de idade e era solteiro. 
     O enterro realizou-se ontem às 14 horas com avultado acompanhamento. 
     Pêsames à sua Exma. Família 

A030 

[...] 
     D. Maria Diva era filha do saudoso Dr. Manoel do Rego Mello e de sua Sra. D. Maria 
da Conceição Carneiro de Mello.  Nasceu na cidade de Paudalho a 8 de agosto de 1896.  
Contava, assim, 22 anos de idade. 
     Teve o infortúnio de perder o pai aos cinco anos, mas recebeu esmerada educação nesta 
cidade, no Colégio Prytaneo, onde conquistou o título de professora, em 1912, após um 
curso brilhante em que pôs à prova os seus dotes de inteligência. 
     Consorciou-se, ultimamente nesta cidade, a 6 de abril com o Sr. Raphael Alves,para 
quem era toda dedicação e carinho nesses seis meses de felicidade que durou o lar 
anteontem tragicamente desfeito. 
[...] 

A035 

[...] 
     D. Francelina Pimentel contava apenas 33 anos de idade, tendo deixado na orfandade os 
seguintes filhos: 
     Albertina, Antonietta, Argentina, Adalgisa, Aracy, Annita e Avany, todos de menor 
idade. 
     Era uma senhora virtuosa pelos seus formosos dotes do coração e espírito e sociedade, 
onde gozava de estima e contava vasto círculo de relações de amizade, geralmente bem 
quista no seio de nossa sociedade. 
[...] 

A090 

     Na residência de sua avó, faleceu ontem, às 6 horas, vitimado pela influenza, o pequeno 
Arlindo Pinto Malheiro, filho do Sr. Armando Pinto Malheiro, pagador do engenho 
“Japaranduba”, em Palmares. 
     Arlindo contava apenas 4 anos de idade e era o encanto de seus pais. 
     O seu enterramento será feito hoje no cemitério do Arraial. 

Quadro 14 – Relato dos óbitos publicados no Diario de Pernambuco 

Rico em descrições de histórias de vida das vítimas da epidemia, o obituário dos 

tempos de influenza é, possivelmente, o ponto do noticiário da gripe em que o discurso 

político tenha se sobressaído menos nos jornais analisados.  Talvez por isso, foram pouco 

publicados em A Ordem e, no caso específico do Diario, esse obituário trouxe à luz o que o 

muitas vezes o restante do noticiário tentava omitir.  No DP, as mortes provocadas pela gripe 

espanhola deixavam de ser apenas números nos boletins emitidos pela Diretoria de Higiene 

para adquirir um nome, uma idade, uma residência e um estado civil.  Por trás das frases de 

respeito obrigatórias e de uma polidez muitas vezes excessiva, a descrição das vidas dessas 

vítimas possivelmente enriquecia a representação social da doença que se alastrava.  Nesses 
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obituários, a gripe não era somente uma anomalia biológica, isolada e distante, e sim um 

evento de transformação social, um fator de mudança de vidas com as quais os leitores 

poderiam se identificar, como a do rapaz que morre ainda jovem na casa dos pais, da esposa 

que se foi apenas 6 meses depois do casamento, da mãe que deixou órfãos seus 7 filhos ou do 

filho que nunca chegaria aos 5 anos. 

Não é que o obituário de A Provincia fosse menos rico em detalhes de vida ou em 

histórias tristes, mas dois fatores contribuíram para que ele se destacasse menos dentro do 

noticiário desse jornal.  O primeiro é que as notas fúnebres, como já foi dito, estavam 

inseridas nos próprios artigos da gripe, como parte integrante de um mesmo fenômeno 

noticiado, o que não acontecia no Diario, onde eram separados.  O segundo motivo é que 

alguns artigos de A Provincia sobre a gripe espanhola usaram a reportagem de rua e o texto 

descritivo como instrumentos que, discursivamente, ajudaram a aproximar a crise epidêmica 

do seu leitor e, portanto, diminuindo o efeito de contraste entre seu noticiário e o obituário, 

como se vê no quadro 15. 

A partir de 12 de outubro, A Provincia inaugurou uma prática que marcaria o seu 

noticiário durante toda a crise.  Nesse dia, repórteres foram destacados para averiguar direto 

do Cemitério de Santo Amaro, no Recife, o número de enterros de vítimas da epidemia 

(B051).  Essa prática manteve-se mesmo depois que a Diretoria de Higiene resolveu, ela 

mesma, divulgar o número e a causa de óbitos na cidade e foi um dos motivadores da 

polêmica sobre a thanatomorbia. Diariamente os jornalistas de A Provincia somavam os 

números de vítimas enterradas em Santo Amaro e comparavam com a média diária do mesmo 

período do ano anterior, para, com isso, reforçar o alto número de óbitos causados pela 

epidemia e mesmo alertados pelo diretor da Higiene de que tal prática não seria 

estatisticamente correta (A052), mantiveram-na, possivelmente como forma de pressão.  A 

verificação in loco dava credibilidade aos artigos de A Provincia, uma vez que supostamente 

não haveria intermediários, além do próprio repórter, entre o fato e a informação coletada. 

A reportagem de rua também levou A Provincia a descrever o dia-a-dia no Recife 

sob a epidemia de gripe.  No trecho publicado em 14 de outubro (B066) e destacado no 

quadro 15 é possível observar o efeito dessas descrições.  As imagens da fabricação de 

caixões e de carros fúnebres percorrendo ruas desertas à noite se aproximam de uma descrição 

literária de um ambiente macabro, onde pessoas aguardam pelo pior.  O horário declarado, as 

ruas descritas, conhecidas pela maioria dos habitantes da cidade.  O medo coletivo da morte, 

despertado pela epidemia, é captado na “expectativa dolorosa” descrita naquelas linhas.  
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Quebra-se a distância e formalidade do texto jornalístico e o redator assume também seu lugar 

na história que descreve.  A doença não é mais uma possibilidade distante, ou algo que 

aconteceu num não-lugar.  Ela agora “se abate sobre nós” e não apenas “sobre eles” e, ao 

fazer isso, o enunciador aproxima-se do que a epidemia tem de peculiar, nas palavras de 

Foucault (2004, p. 25), pois que ela “tece em todos os doentes uma trama comum, mas 

singular, em um momento do tempo e em determinado lugar do espaço”. 

 

CÓDIGO TRECHO DESTACADO 

B051 

[...] 
     Eram 10 ½ da noite.  O último “tramway” já tinha passado para o Jiquiá. 
     As duas extensas filas de casas daquela rua estavam com as suas portas cerradas.  À 
medida que avançávamos, [ilegível] gemidos e ais chegavam aos nossos ouvidos.  A tosse 
ali era contínua, fazendo concerto com o vento que naquela artéria sopra rijamente. 
     Voltamos por outras ruas, onde a dolorosa cena da rua Imperial se repetia a miúdo, 
chegando aqui, nesta redação completamente abatidos pelas dores que acabávamos de 
ouvir através das casas de alguns trechos de nossa deserta capital. 
[...] 

B066 

[...] 
     À hora em que escrevemos estas linhas – 22 horas e 40 minutos – numa banca de 
redação d’”A Provincia”, à rua do Imperador, os martelos fatídicos da Casa Agra pregam e 
repregam caixões mortuários.  O único movimento que há nas ruas é o dos carros levando 
corpos para o depósito.  Um pavor nos arrepia e choca.  Uma desolação em tudo.  E , 
apesar dessa expectativa dolorosa, dessa calamidade que se abate sobre nós, numa grande 
cidade como é a do Recife, cheia de milhares de enfermos da epidemia, nem uma só 
farmácia aberta. 
[...] 

B129 

[...] 
     A autoridade assim que nos divulgou, encostado ao portão do cemitério, veio ao nosso 
encontro e teve a curiosidade de indagar o que fazíamos ali. 
     - Estamos aqui a serviço de reportagem. 
     - Já sei que é sobre a epidemia. 
     - É exato. 
     - O serviço de enterramento aqui é o pior possível.  Inúmeras são as reclamações que 
tenho recebido nesse sentido. 
[...] 

B209 

[...] 
     Para os seus inquilinos, segundo eles próprios declararam, o pão é manjar de luxo e a 
carne verde, então, nem se comenta. 
     Na porta de um mocambo em ruínas estava sentada uma mulher e para lá nos dirigimos. 
     Às nossas indagações, declarou que se chama Joaquina Geraldina e que não fora ainda 
atacada de “influenza” espanhola. 
     Dali, atravessamos a rua e batemos à porta do mocambo que tem o número 30. 
     Veio nos receber a dona da casa, de nome Maria Francisca. 
     Disse-nos ela, que da sua casa caíram todos: o seu companheiro João Calixto e as suas 
filhas Amara, de 9 anos, e Philadelpha, de 4. 
     Trataram-se de acordo com as suas posses. 
[...] 

Quadro 15 – A reportagem de rua no noticiário de A Provincia 

A este quadro de cores fortes do cotidiano epidêmico, juntam-se os personagens 

que surgem do noticiário.  O estivador “Maceió”, que morreu no cortiço onde morava e ficou 
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lá, insepulto por 3 dias (B059); a garotinha que chorou na porta de casa à saída do caixão com 

o corpo de sua mãe (B082); o carregador André Leocadio da Silva, que enlouqueceu devido à 

doença, saiu de casa e não mais voltou (B134); o homem que se jogou na frente do trem por 

supostamente ter em casa 12 familiares doentes de gripe (B143).  As tragédias pessoais 

somam-se ao quadro geral, amplo e científico da epidemia.  Em 22 de outubro a equipe de A 

Provincia publicou sua saída, contando óbitos e em busca das condições de uso dos 

cemitérios da cidade (B129), trazendo histórias como a do coveiro “Cazuza”, do cemitério do 

Barro, que cobrava propina da família para não deixar o corpo esperando pela sepultura.  Em 

3 de novembro, quando a epidemia já decrescia, é a vez da reportagem percorrer as ruas do 

Pombal, de casa em casa, procurando por doentes, nomeando-os e descrevendo a miséria das 

habitações populares (B209). 

Essa estratégia descritiva, especialmente numa cidade que ainda não conhecia o 

rádio e num mundo sem televisão, devem ter sido poderosos instrumentos de representação da 

gripe espanhola no Recife.  A descrição, a nomeação, a inclusão do enunciador, tudo isso são 

estratégias que têm por objetivo eliminar a distância que separa o discurso do jornal como 

instituição, do leitor como indivíduo (FOWLER, 1991, p. 59).  São instrumentos que 

aproximam o leitor do que está sendo retratado.  A emulação da fala, como exemplificado nos 

trechos destacados do quadro 15 (B129 e B209), também possui o mesmo efeito, uma vez que 

traz a presunção do real, da não-mediação que um texto conclusivo sobre o diálogo não teria.  

Esse material jornalístico também tem forte apelo na pesquisa histórica atual, justamente por 

mostrar um cotidiano epidêmico ausente dos relatórios e dados oficiais da gripe. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

A análise discursiva do arquivo constituído pelas notícias publicadas nos três 

jornais sobre a gripe espanhola de 1918 confirma a hipótese inicial de que cada periódico 

representou aquele mesmo evento epidemiológico de diferentes maneiras.  O elemento 

principal que contribuiu para a disparidade de representações discursivas da doença foram os 

discursos político-partidários entre grupos inseridos dentro de uma mesma elite hegemônica, 

mas que disputavam o privilégio do exercício desse poder, grupos esses ao redor do qual 

orbitavam A Ordem, A Provincia e o Diario de Pernambuco naquele momento histórico. 

Em boa parte da emissão do discurso médico-científico ou do político 

apresentados no Diario de Pernambuco, o jornal lança mão de um discurso direto, em que o 

periódico não se posiciona como enunciador.  Esse recurso está presente em notas oficiais, em 

cartas, em entrevistas e em análises de artigos que deslocam o sujeito do enunciado para uma 

terceira voz autoral.  Fairclough define essa estratégia como uma forma de intertextualidade 

manifesta, encaixada, “em que um texto ou tipo de discurso está claramente contido dentro da 

matriz de um outro” (2001, p. 152).  Para Maingueneau16 (2005, p. 140), essa forma de 

reprodução do discurso alheio, diferente da modalização 

(...) não se contenta em eximir o enunciador de qualquer responsabilidade, 
mas ainda simula restituir as falas citadas e se caracteriza pelo fato de 
dissociar claramente as duas situações de enunciação: a do discurso citante e 
a do discurso citado. 

A utilização dessa intertextualidade manifesta no noticiário do Diario pode, então, 

ser inferida como uma estratégia discursiva que objetivou a manutenção de uma imagem de 

neutralidade do DP.  No total de 118 textos analisados, foi possível contabilizar a reprodução 

de 40 cartas enviadas à redação, 27 notas oficiais e 13 artigos anteriormente publicado em 

outro órgão de informação muitas vezes como principais constituintes textual do noticiário 

desse jornal.  A maioria desse material foi apenas transmitido sem que houvesse qualquer 

consideração crítica a respeito do que informavam, o que poderia ser encarado, num primeiro 

momento, como um vazio político do Diario.  No entanto, o tipo de material e a sua 

disposição ao longo do noticiário, muitos deles selecionados para compor os quadros 

apresentados nesta dissertação, apontam para um favorecimento do discurso governista, 

oficial.  Tudo isso sugere mais do que uma rejeição ao discurso oposicionista.  Há, por parte 

                                                 
16 A definição usada por Maingueneau é de discurso direto. 
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do discurso político do Diario de Pernambuco uma militância governamental, uma 

subjugação do discurso médico-científico àquele outro, mesmo quando este ameaça 

contradizê-lo. 

A Ordem, por sua vez, assumiu seu próprio discurso.  Quase metade dos artigos 

coletados desse periódico – vinte no total – eram redigidos numa linguagem opinativa, 

editorial e voz direta, que atacava principalmente os opositores do governador Manuel Borba.  

Órgão de comunicação comprometido com as forças políticas de apoio ao governo, A Ordem 

utilizou o discurso médico-científico para apresentar aos seus leitores a não-epidemia, em 

setembro e nos primeiros dias de outubro, e depois descrever a epidemia “benigna” (C012), 

que não matava.  Essa estratégia discursiva acabou vitimando o próprio jornal, que sucumbiu 

à própria doença e só voltou mais de um mês depois, reconhecendo a contragosto a doença 

que o havia tirado de circulação (C027).  Essa ausência num período crítico da crise, bem 

como o discurso puramente militante, desconectado dos fatos que estavam ocorrendo nas ruas 

da cidade, possivelmente relegaram ao jornal um papel secundário na representação 

epidêmica, em 1918.  Contribui para essa inferência o espaço ocupado pelo discurso 

governista no Diario, porta-voz mais efetivo do oficialismo, reafirmando-o sob um manto de 

neutralidade. 

Único representante do oposicionismo no universo analisado, A Provincia 

também assumiu o enunciado do seu discurso.  Foram pelo menos 116 editoriais e artigos 

opinativos em sua maioria atacando e responsabilizando o governo estadual e os seus órgãos 

pela maior crise epidêmica vivenciada pelo Recife naquele início de século XX.  A linha 

editorial seguida pelo jornal, a exemplo da Ordem, extrapolou para todo o noticiário sobre o 

gripe, orientando-o sempre em direção da reafirmação dos pressupostos da oposição.  Apesar 

do pioneirismo de A Provincia na informação da chegada da gripe espanhola e na denúncia de 

sua gravidade, a voz que emitia esses dados não era a voz das vítimas da doença, ou das 

classes desfavorecidas, ou mesmo a voz do jornalismo de denúncia.  O discurso por trás da 

redação de A Provincia era o discurso do dantismo e de seus agentes políticos, assim como a 

orientação discursiva do Diario e de A Ordem obedeciam à agenda política borbista.  Sobre 

isso, diz Fairclough (2001, p. 144) 

Se as vozes de pessoas e grupos poderosos na política, na indústria, etc. são 
representadas em uma versão da fala cotidiana (mesmo simulada e 
parcialmente irreal), então as identidades, as relações e as distâncias sociais 
entram em colapso.  Os grupos poderosos são representados como se 
falassem a linguagem que os próprios leitores poderiam ter usado, o que 
torna muito mais fácil de adotar os seus sentidos. 
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Mesmo assumindo publicamente a bandeira política do oposicionismo, o 

noticiário da gripe de A Provincia tomou para si a representação de um suposto discurso 

popular que denunciava a miséria causada pela doença e a suposta incompetência do governo 

estadual para combate-la.  Dessa forma A Provincia dissimulou o dantismo de seu noticiário, 

componente partidário que foi o grande propulsor das críticas lançadas durante a epidemia.  É 

preciso ressaltar, entretanto, que a sua prática jornalística durante a passagem da gripe 

espanhola, mesmo orientada por um discurso político, destacou-se no contexto analisado ao 

lançar mão de recursos investigativos que favoreceram uma representação mais detalhada do 

dia a dia da cidade com a doença, o que privilegiou o seu público naquela época e que servem 

hoje de fonte à pesquisa histórica do cotidiano da epidemia. 

Assumindo que cada jornal já tinha em boa parte dos seus leitores um público fixo 

e possivelmente fiel, presume-se que o discurso apresentado por cada um deles teria também 

como objetivo não apenas o convencimento político através do uso da crise epidêmica e do 

confronto direto, mas também a reafirmação da escolha partidária dos próprios militantes.  A 

serviço dessas motivações iniciais estaria a difusão do discurso médico-científico que apenas 

nesse contexto poderia servir como fator de compreensão, prevenção e tratamento da 

epidemia.  A prioridade do uso da informação médico-científica não esteve voltada para os 

interesses da população recifense, protagonista e espectadora de todo o horror daqueles dias 

de gripe, mas primariamente à disposição das forças política do estado. 

Michel Foucault ressaltou o caráter coletivo das epidemias, argumentando que 

esse fenômeno “exige um olhar múltiplo; processo único, é preciso descrevê-la no que tem de 

singular, acidental e imprevisto” (2004, p. 26).  É esse caráter coletivo e, no caso da gripe 

espanhola, sua alta morbidade, que faz desse evento histórico um bom contexto para a 

compreensão das forças que estavam por trás do discurso no jornalismo pernambucano da 

segunda década do século XX.  Forças políticas opostas dentro de uma mesma elite que, 

mesmo defrontadas com o medo da morte não hesitaram em usar os eventos que se 

desenrolaram naqueles meses de 1918, transformados em discursos para a conquista ou 

manutenção de sua posição de mando.  Incapaz de prover respostas objetivas de uma 

patologia desconhecida, mas investido da única legitimidade que poderia explicar a doença, o 

discurso médico-científico do noticiário da gripe foi a chave que cada redação envolvida usou 

para impulsionar sua própria agenda política. 

A Análise do Discurso vem desfazer o mito do jornalismo e da ciência como 

espaços neutros e revelar o discurso científico presente nos meios de comunicação como 
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elemento de poder social, fato ao qual os setores hegemônicos da sociedade não são 

insensíveis.  Segundo Kucinski (2001, p 297), nessa relação o jornalismo 

goza de autonomia discursiva na criação simbólica de sentidos, pela sua 
capacidade de escolher ou descartar temáticas, fundir, teatralizar fatos, 
reformular e recriar narrativas.  Pode oscilar de um extremo de conformismo 
e reforço dos padrões dominantes ao extremo oposto da crítica total, 
contribuindo para sua mudança.  Nesse processo vai tornar público o que 
autoridades desejam manter em segredo; vai dar sentido ao que parece 
desconexo, desarranjar e rearranjar discurso da saúde de inspiração 
científica, ou médica ou dos aparelhos de Estado. 

O jornal é, portanto, a arena onde o discurso científico se molda conforme a 

atuação de diversos outros discursos presentes, que representam, em última instância, aos 

vários estratos constituintes de uma sociedade, num determinado período de tempo.  Nesse 

contexto, nem todos os grupos sociais terão influência sobre o dito no discurso científico.  A 

capacidade de penetração discursiva estará estreitamente vinculada aos graus de hegemonia 

presentes em cada grupo.  Essa percepção vai ao encontro de outras similares, encontradas no 

jornalismo científico de hoje e que apontam para uma forte influência do poder econômico na 

formação do discurso da saúde (BUENO, 2001 p. 671-685).  

Hoje, assim como o foi em 1918, o mito da neutralidade científica colabora para 

enunciados moldados a interesses diversos, tendo como base as representações geradas pela 

apropriação política ou econômica dessa mesma ciência e legando ao leitor uma posição 

secundária no processo de construção da notícia. 

Espera-se que este trabalho seja útil para a pesquisa em comunicação, ao revisitar 

o jornalismo do início do século XX e trazer de lá informações que ajudem na compreensão 

do jogo de interesses exercido nas redações dos jornais recifenses daquele período, bem como 

na evolução do discurso científico no século passado.  Que essa análise seja útil, também, nas 

futuras pesquisas históricas sobre a gripe espanhola, ao tentar mostrar o jornalismo não como 

fonte inválida da História, mas sim como uma fonte inserida no contexto de uma época e que 

deve ser vista sempre com ressalvas, sob a luz desse tempo. 

Octavio de Freitas, um dos protagonistas da história da passagem da gripe 

espanhola pelo Recife, foi um também um cronista de sua profissão, a medicina.  Em 1913, 

cinco anos da epidemia, ele escreveu sobre o maior medo de seus pacientes: 

Quem não tem medo de morrer? 

Quem não sentirá uma forte e desconcertante emoção ao saber, pela boca de 
um profissional em quem se deposita inteira confiança, que brevemente irá 
fazer a desconhecida viagem de onde ainda ninguém voltou? 
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Oh! A calma a mais irredutível na aparência esconde, muitas vezes, um 
estado inibitório de desordenada fraqueza, blindada por uma confiança 
ingênua de que... somente os outros têm moléstias incuráveis e de 
prognóstico fatal em curto prazo... (FREITAS, 1913, p. 35-36). 

Distantes da guerra na Europa, os recifenses foram surpreendidos pela 

enfermidade e pela morte em setembro de 1918.  Relembrados da própria finitude, os 

habitantes foram privados até mesmo da tal “confiança ingênua” de que a doença só bate na 

casa do vizinho.  Confrontados com um medo tão arraigado da condição humana, os meios de 

comunicação não podiam simplesmente ignorar a realidade epidemiológica, e de fato não 

ignoraram.  Entretanto, engessados em suas próprias escolhas políticas, esses jornais 

esqueceram de dar voz àqueles que mais sofreram com a passagem da gripe espanhola no 

Recife. 
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ANEXO A – Lista do noticiário da gripe espanhola no Diario de 

Pernambuco, A Provincia e A Ordem. 
 

 

DIARIO DE PERNAMBUCO 
Nº TÍTULO DATA PÁGINA 

A001 A “Influenza Espanhola” e a Academia de Medicina de Paris 29 de setembro 1 
A002 Várias 30 de setembro 3 
A003 Saúde Pública 04 de outubro 2 
A004 A Gripe Espanhola 04 de outubro 3 
A005 Saúde Pública 06 de outubro 2 
A006 Folhas Ao Vento... 06 de outubro 3 
A007 A Influenza Espanhola 08 de outubro 1 
A008 A Influenza Espanhola 09 de outubro 3 
A009 Comitê Sírio 10 de outubro 1 
A010 A Influenza Espanhola 10 de outubro 2 
A011 A Nova Doença 10 de outubro 3 
A012 A Influenza Espanhola 11 de outubro 3 
A013 Pequenos Fatos 11 de outubro 3 
A014 A Influenza Espanhola 12 de outubro 3 
A015 Movimento Marítimo 12 de outubro 3 
A016 Diario Social 12 de outubro 3 
A017 Diario de Pernambuco 13 de outubro 1 
A018 Diario Social 13 de outubro 2 
A019 A Influenza Espanhola 13 de outubro 3 
A020 A Influenza Espanhola 14 de outubro 3 
A021 Dr. Abelardo Baltar 14 de outubro 3 
A022 Diario Social 14 de outubro 3 
A023 A Influenza Espanhola 15 de outubro 3 
A024 Dr. Abelardo Baltar 15 de outubro 4 
A025 A Influenza Espanhola 16 de outubro 1 
A026 Dr. Octavio de Freitas 16 de outubro 1 
A027 Diario Social 16 de outubro 3 
A028 Diario Social 17 de outubro 2 
A029 A Influenza Espanhola 17 de outubro 2 
A030 D. Maria Diva de Mello Alves 17 de outubro 2 
A031 Varias 17 de outubro 3 
A032 Diario Social 18 de outubro 2 
A033 A Influenza Espanhola 18 de outubro 3 
A034 A Influenza Espanhola 19 de outubro 1 
A035 Diario Social 19 de outubro 2 
A036 Varias 19 de outubro 3 
A037 A Epidemia Reinante 19 de outubro 4 
A038 Diario Social 20 de outubro 2 
A039 A Influenza Espanhola 20 de outubro 3 
A040 Dr. Abelardo Baltar 20 de outubro 3 
A041 A Influenza Espanhola 21 de outubro 1 
A042 Diario Social 21 de outubro 3 
A043 A Influenza Espanhola 22 de outubro 1 
A044 Varias 22 de outubro 3 
A045 Diario Social 22 de outubro 3 
A046 Pedidos & Queixas 22 de outubro 3 
A047 Varias 23 de outubro 3 
A048 Pedidos & Queixas 23 de outubro 3 
A049 A Influenza Espanhola 23 de outubro 3 
A050 Diario Social 23 de outubro 3 
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A051 Diario Social 24 de outubro 2 
A052 A Influenza Espanhola 24 de outubro 3 
A053 Varias 25 de outubro 3 
A054 Diario Social 25 de outubro 3 
A055 A Influenza Espanhola 25 de outubro 3 
A056 Cenas & Telas 25 de outubro 3 
A057 A Influenza Espanhola 26 de outubro 1 
A058 Pedidos & Queixas 26 de outubro 3 
A059 Diario Social 27 de outubro 2 
A060 A Influenza Espanhola 27 de outubro 3 
A061 A Influenza Espanhola 28 de outubro 1 
A062 Pedidos & Queixas 28 de outubro 3 
A063 Vida Escolar 28 de outubro 3 
A064 Varias 29 de outubro 3 
A065 A Influenza Espanhola 29 de outubro 3 
A066 Diario Social 29 de outubro 3 
A067 Cenas & Telas 29 de outubro 4 
A068 A Influenza Espanhola 30 de outubro 1 
A069 Vida Escolar 30 de outubro 2 
A070 Diario Social 31 de outubro 2 
A071 Pedidos & Queixas 31 de outubro 2 
A072 Várias 31 de outubro 3 
A073 A Influenza Espanhola 31 de outubro 3 
A074 Vida Escolar 31 de outubro 4 
A075 O “Diario” nos Municípios 31 de outubro 4 
A076 A Influenza Espanhola 1º de novembro 1 
A077 Diario Social 1º de novembro 2 
A078 Várias 1º de novembro 3 
A079 Vida Escolar 1º de novembro 3 
A080 Diretoria De Higiene E Saúde Pública 2 de novembro 3 
A081 A Influenza Espanhola 2 de novembro 3 
A082 Diario Social 2 de novembro 4 
A083 Várias 3 de novembro 3 
A084 Vida Escolar 3 de novembro 3 
A085 O “Diario” Nos Municípios 3 de novembro 4 
A086 A Influenza Espanhola 4 de novembro 3 
A087 Várias 5 de novembro 3 
A088 A Influenza Espanhola 5 de novembro 3 
A089 Sem Título 6 de novembro 2 
A090 Diario Social 6 de novembro 2 
A091 A Influenza Espanhola 6 de novembro 3 
A092 O “Diario” Nos Municípios 7 de novembro 2 
A093 A Influenza Espanhola 7 de novembro 3 
A094 Iluminação Pública 8 de novembro 1 
A095 Diario Social 8 de novembro 2 
A096 Esporte 8 de novembro 2 
A097 A Influenza Espanhola 8 de novembro 3 
A098 O “Diario” nos Municípios 9 de novembro 4 
A099 Vida Escolar 10 de novembro 3 
A100 Dr. Vernazzi e o caso Celestino Greca 10 de novembro 4 
A101 Diario Social 11 de novembro 2 
A102 Diario Social 12 de novembro 2 
A103 A Influenza Espanhola 12 de novembro 3 
A104 Pedidos & Queixas 12 de novembro 3 
A105 Ginásio Ayres Gama 12 de novembro 4 
A106 Oswaldo Cruz e a “gripe” 13 de novembro 1 
A107 Influenza Espanhola 13 de novembro 3 
A108 Diario Social 14 de novembro 2 
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A109 Várias 14 de novembro 3 
A110 Diario Social 15 de novembro 2 
A111 Influenza Espanhola 15 de novembro 2 
A112 Várias 16 de novembro 3 
A113 Diario Social 17 de novembro 2 
A114 O “Diario” nos Municípios 19 de  novembro 2 
A115 O “Diario” nos Municípios 24 de novembro 2 
A116 Várias 24 de novembro 3 
A117 O “Diario” nos Municípios 26 de novembro 2 
A118 O “Diario” nos Municípios 30 de novembro 2 

 
 
A PROVÍNCIA 

Nº TÍTULO DATA PÁGINA 
B001 A Epidemia Espanhola 17 de setembro  1 
B002 É uma frebre desconhecida ou é gripe intestinal? 26 de setembro  1 
B003 Os doentes do vapor “Piauhy” 27 de setembro  1 
B004 Uma Epidemia 29 de setembro  2 
B005 A Epidemia 30 de setembro  1 
B006 A Epidemia 1º de outubro 1 
B007 A Epidemia no Quartel do 12º Regimento 1º de outubro  2 
B008 O Recife Perfumado 03 de outubro 1 
B009 A Resposta 03 de outubro  1 
B010 Medidas Preventivas Contra a “Influenza” 04 de outubro 1 
B011 A “Solução Feliz” de Higiene 05 de outubro  1 
B012 *** 05 de outubro  1 
B013 A “Quarta Moléstia” 05 de outubro  1 
B014 A Influenza Espanhola 05 de outubro  2 
B015 A Nota da Higiene 05 de outubro  2 
B016 O Micróbio da “Espanhola” 06 de outubro  1 
B017 “Influenza” ou Gripe? 06 de outubro  1 
B018 A Epidemia 06 de outubro  1 
B019 A Epidemia 07 de outubro  1 
B020 A “Influenza” 07 de outubro  1 
B021 A Epidemia 08 de outubro  1 
B022 A “Influenza” 08 de outubro  2 
B023 Notas Sociais 08 de outubro  2 
B024 Os Vários Nomes da “Espanhola” 09 de outubro  1 
B025 O Alarma Oficial 09 de outubro  1 
B026 O Comissariado e a Higiene 09 de outubro  1 
B027 A “Influenza” 09 de outubro  1 
B028 *** 09 de outubro  2 
B029 Notas Sociais 09 de outubro  2 
B030 Xarque a 3$000!! 10 de outubro  1 
B031 A Higiene e a Epidemia 10 de outubro  1 
B032 A “Influenza” 10 de outubro  1 
B033 As Ironias da Peste 10 de outubro  1 
B034 A “Provincia” e a Higiene 11 de outubro  1 
B035 *** 11 de outubro  1 
B036 Tudo Menos a Verdade 11 de outubro  1 
B037 *** 11 de outubro  1 
B038 D. Elysa de Andrade Oliveira 11 de outubro  1 
B039 *** 11 de outubro  1 

B040 Euclides Bandeira 11 de outubro  1 
B041 *** 11 de outubro  1 
B042 Um Remédio Homeopático para a “Influenza” 11 de outubro  1 
B043 A “Influenza” 11 de outubro  2 
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B044 Notas Sociais 11 de outubro  2 
B045 Governo Fúnebre 12 de outubro  1 
B046 *** 12 de outubro  1 
B047 Os Cinco Contos 12 de outubro  1 
B048 José Perelli (Pepino) 12 de outubro  1 
B049 A Data de Hoje 12 de outubro  1 
B050 Clemente Guedes Alcoforado 12 de outubro  1 
B051 A “Influenza” 12 de outubro  1 
B052 Notas Sociais 12 de outubro  2 
B053 Telegramas 13 de outubro  1 
B054 As Cousas da Epidemia 13 de outubro  1 
B055 O Dilema Trágico 13 de outubro  1 
B056 Abade Olivier Dabescat 13 de outubro  1 
B057 *** 13 de outubro  1 
B058 Febre Amarela 13 de outubro  1 
B059 A “Influenza” 13 de outubro  1 
B060 A Epidemia e o Telégrafo Nacional 13 de outubro  1 
B061 Notas Sociais 13 de outubro  2 
B062 Os que se riem dos que morrem 14 de outubro  1 
B063 O Caso do Telégrafo 14 de outubro  1 
B064 Dr. Abelardo Baltar 14 de outubro  1 
B065 *** 14 de outubro  1 
B066 A “Influenza” 14 de outubro  2 
B067 Major Manoel da Camara Pimentel 14 de outubro  2 
B068 Notas Sociais 14 de outubro  2 
B069 *** 15 de outubro  1 
B070 A Maré da Morte 15 de outubro  1 
B071 *** 15 de outubro  1 
B072 O Grande Mal 15 de outubro  1 
B073 A “Influenza” 15 de outubro  2 
B074 Dr. Abelardo Baltar 15 de outubro  2 
B075 Notas Sociais 15 de outubro  2 
B076 O Governo Borba e o “Democrata” 15 de outubro  2 
B077 O Caso do Telégrafo 15 de outubro  2 
B078 Saúde do Porto 15 de outubro  2 
B079 O Otimismo dos Cevados 16 de outubro  1 
B080 A Epidemia e o Telégrafo 16 de outubro  1 
B081 Na Ordem do Dia 16 de outubro  1 
B082 A “Influenza” 16 de outubro  1 
B083 “A Provincia” 16 de outubro  1 
B084 Governo Incapaz e Criminoso 16 de outubro  1 
B085 *** 16 de outubro  1 
B086 *** 16 de outubro  1 
B087 Um Animal em Putrefação 16 de outubro  2 
B088 Diversas Notícias 16 de outubro  2 
B089 Notas Sociais 16 de outubro  2 
B090 O Novo Diretor da Higiene 16 de outubro  2 
B091 Cena de Sangue 17 de outubro  1 
B092 O Combate à Epidemia 17 de outubro  1 
B093 Uma Esperança na Morte 17 de outubro  1 
B094 *** 17 de outubro  1 
B095 A “Influenza” 17 de outubro  1 
B096 As Covardias da Educação 17 de outubro  1 
B097 Notas Sociais 17 de outubro  2 
B098 A Fome e o tal Comissariado 18 de outubro  1 
B099 A Ação da Higiene 18 de outubro  1 
B100 A “Influenza” 18 de outubro  1 
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B101 Pela Casa de Detenção 18 de outubro  2 
B102 O Leite e a Diretoria de Higiene 18 de outubro  2 
B103 Outro setenciado que falece na Detenção 19 de outubro  1 
B104 *** 19 de outubro  1 
B105 *** 19 de outubro  1 
B106 Na Ordem do Dia 19 de outubro  1 
B107 A “Influenza” 19 de outubro  1 
B108 O Leite e Tudo Mais 19 de outubro  1 
B109 Diversas Notícias 19 de outubro  2 
B110 Dr. Bianor Marques Baptista 19 de outubro  2 
B111 Na Ordem do Dia 20 de outubro  1 
B112 Atestados Suspeitos 20 de outubro  1 
B113 *** 20 de outubro  1 
B114 Iluminação Elétrica no Asilo de Mendicidade 20 de outubro  1 
B115 A “Influenza” 20 de outubro  1 
B116 A Epidemia e a  Publicidade 20 de outubro  1 
B117 *** 20 de outubro  1 
B118 Notas Sociais 20 de outubro  2 
B119 O momento não comporta mais exploração 21 de outubro  1 
B120 O Empirismo da Medicina Pública 21 de outubro  1 
B121 A “Influenza” 21 de outubro  1 
B122 Moléstias Desconhecidas 21 de outubro  1 
B123 A Higiene e as “Doenças Indeterminadas” dos Atestados 

Médicos 
22 de outubro  1 

B124 Na Ordem do Dia 22 de outubro  1 
B125 Explorações 22 de outubro  1 
B126 *** 22 de outubro  1 
B127 A Eloqüência do Obituário 22 de outubro  1 
B128 *** 22 de outubro  1 
B129 A “Influenza” 22 de outubro  1 
B130 A Verdadeira Exploração 23 de outubro  1 
B131 O Dr. Manoel Borba e o Cólera-Morbus 23 de outubro  1 
B132 D. Elvira de Andrade 23 de outubro  1 
B133 Na Ordem do Dia 23 de outubro  1 
B134 A “Influenza” 23 de outubro  1 
B135 Bellarmino Carneiro 24 de outubro  1 
B136 As Estatísticas 24 de outubro  1 
B137 Dr. João de Sá Leitão 24 de outubro  1 
B138 Na Ordem do Dia 24 de outubro  1 
B139 Governos Impopulares 24 de outubro  1 
B140 Carlos Ramos Leal 24 de outubro  1 
B141 A “Influenza” 24 de outubro  1 
B142 Um Gesto Nobre 24 de outubro  2 
B143 Os Desiludidos da Vida 24 de outubro  2 
B144 Os Povos do Interior 25 de outubro  1 
B145 A Thanatomorbia 25 de outubro  1 
B146 Pelos Domingos Tiram-Se os Dias Santos 25 de outubro  1 
B147 Na Ordem do Dia 25 de outubro  1 
B148 Americo de Menezes 25 de outubro  1 
B149 A “Influenza” 25 de outubro  2 
B150 Dr. João de Sá Leitão 25 de outubro  2 
B151 Na Ordem do Dia 26 de outubro  1 
B152 Os Atestados Falsos da Higiene 26 de outubro  1 
B153 *** 26 de outubro  1 
B154 *** 26 de outubro  1 
B155 Dois Bilhetes Rápidos 26 de outubro  1 
B156 A “Influenza” em Garanhuns 26 de outubro  1 
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B157 A “Influenza” 26 de outubro  1 
B158 Thanatomorbia 26 de outubro  2 
B159 *** 27 de outubro  1 
B160 Diretoria de Higiene 27 de outubro  1 
B161 A “Morbia” das Estatísticas 27 de outubro  1 
B162 O Latim e o Grego 27 de outubro  1 
B163 Na Ordem do Dia 27 de outubro  1 
B164 A “Influenza” 27 de outubro  1 
B165 O Dr. Ismael Gouveia Foi Vítima de um Acidente 27 de outubro  1 
B166 A “Influenza” em Garanhuns 28 de outubro  1 
B167 A Impertinência do Disparate 28 de outubro  1 
B168 Na Ordem do Dia 28 de outubro  1 
B169 A Carta do Dr. Diretor da Higiene 28 de outubro  1 
B170 A Reabertura das Casas de Diversões 28 de outubro  1 
B171 Não Existe Varíola em Amaragi 28 de outubro  1 
B172 A “Influenza” 28 de outubro  1 
B173 A Carta do Diretor da Higiene 29 de outubro  1 
B174 A Reabertura das Casas de Diversões 29 de outubro  1 
B175 Na Ordem do Dia 29 de outubro  1 
B176 O Avesso de Isócrates 29 de outubro  1 
B177 Henrique E. Swenson 29 de outubro  1 
B178 *** 29 de outubro  1 
B179 O Disparate Continua 29 de outubro  1 
B180 O Sufixo “Ia” 29 de outubro  1 
B181 A “Influenza” 29 de outubro  2 
B182 As Providências do Prefeito de Pesqueira para Debelar a 

Epidemia 
29 de outubro  2 

B183 O Chapéu Alheio 30 de outubro  1 
B184 *** 30 de outubro  1 
B185 A Lingüística Policial 30 de outubro  1 
B186 A “Influenza” 30 de outubro  2 
B187 A Epidemia da “Influenza Espanhola” 31 de outubro  1 
B188 Os Grandes Flagelos 31 de outubro  1 
B189 A “Influenza” 31 de outubro  1 
B190 *** 1º de novembro  1 
B191 O Passado e o Presente da Higiene 1º de novembro  1 
B192 Dr. Francisco de Castro 1º de novembro  1 
B193 Os Exemplos da Politicalha 1º de novembro  1 
B194 Na Ordem do Dia 1º de novembro  1 
B195 Dr. Soares de Meirelles 1º de novembro  1 
B196 A “Influenza” 1º de novembro  1 
B197 O Encerramento do Ano Letivo 1º de novembro  2 
B198 Finados 1º de novembro  2 
B199 *** 02 de novembro  1 
B200 Na Ordem do Dia 02 de novembro  1 
B201 *** 02 de novembro  1 
B202 O Culto dos Mortos 02 de novembro  1 
B203 A “Influenza” 02 de novembro  1 
B204 Finados 02 de novembro  1 
B205 *** 03 de novembro  1 
B206 Os Mortos da Quinzena 03 de novembro  1 
B207 Finados 03 de novembro  1 
B208 Os Exames da Faculdade 03 de novembro  1 
B209 Uma Reportagem Oportuna 03 de novembro  1 
B210 “Influenza” de 2ª 03 de novembro  1 
B211 A “Influenza” 03 de novembro  2 
B212 A “Tolerância” 04 de novembro  1 
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B213 A “Influenza” e a Varíola Grassam em Correntes 04 de novembro  1 
B214 A “Influenza” 04 de novembro  1 
B215 Pelos Municípios 04 de novembro  1 
B216 Os Bons Avisos 05 de novembro  1 
B217 *** 05 de novembro  1 
B218 Selvageria e Civilização 05 de novembro  1 
B219 A Higiene e a Polícia 05 de novembro  1 
B220 A “Influenza” 05 de novembro  2 
B221 A Higiene e a Polícia 06 de novembro  1 
B222 Aqui e Fora Daqui 06 de novembro  1 
B223 Na Ordem do Dia 06 de novembro  1 
B224 A “Influenza” 06 de novembro  2 
B225 O “Monmouthshire” 07 de novembro  1 
B226 A “Influenza” 07 de novembro  1 
B227 E Era Tão Fácil!... 07 de novembro  1 
B228 Na Ordem do Dia 07 de novembro  1 
B229 *** 07 de novembro  1 
B230 Na Ordem do Dia 08 de novembro  1 
B231 *** 08 de novembro  1 
B232 O “Monmouthshire” 08 de novembro  1 
B233 A “Influenza” 08 de novembro  2 
B234 O Caso Greca – Dr. Vernazzi 08 de novembro  2 
B235 A “Influenza” 09 de novembro  1 
B236 O “Monmouthshire” 09 de novembro  1 
B237 *** 09 de novembro  1 
B238 Reabertura dos Colégios 09 de novembro  1 
B239 *** 10 de novembro  1 
B240 Notas Sociais 10 de novembro  2 
B241 A “Influenza” 10 de novembro  1 
B242 O Caso Greca – Dr. Vernazzi 10 de novembro  3 
B243 A “Influenza” 11 de novembro  1 
B244 Notas Sociais 11 de novembro  2 
B245 Os Processos da Politicalha 12 de novembro  1 
B246 Os Crimes Hediondos 12 de novembro  1 
B247 A “Influenza” 12 de novembro  2 
B248 Com a “Great Western” 12 de novembro  2 
B249 Na Cadeia de Garanhuns 12 de novembro  2 
B250 Um Pedido Justo 13 de novembro  1 
B251 O Estado de Sítio e a Thanatomorbia 13 de novembro  1 
B252 A “Influenza” 13 de novembro  1 
B253 A Epidemia em Bom Jardim 13 de novembro  1 
B254 A Lógica Suprema das Coisas 14 de novembro  1 
B255 *** 14 de novembro  1 
B256 A “Influenza” 14 de novembro  1 
B257 O Sol Que Morre e o Sol Que Surge 15 de novembro  1 
B258 A “Influenza” 15 de novembro  1 
B259 Dr. Ferreira Vianna Filho 15 de novembro  2 
B260 Notas Sociais 15 de novembro  2 
B261 Notas Sociais 16 de novembro  2 
B262 A Influenza em Garanhuns 17 de novembro  1 
B263 Em Petrolina 17 de novembro  1 
B264 De Bezerros 17 de novembro  2 
B265 Notas Sociais 17 de novembro  2 
B266 O Cólera-Morbus 18 de novembro  1 
B267 *** 18 de novembro  1 
B268 Irregularidades no Tráfego da Tramways 19 de novembro  2 
B269 O Conselheiro Rodrigues Alves 20 de novembro  1 
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B270 Verificação de Óbitos 20 de novembro  1 
B271 Pela Higiene 20 de novembro  2 
B272 Está Extinta a “Influenza” em Amaragi 21 de novembro  1 
B273 *** 22 de novembro  1 
B274 Foi Permitida a Visita ao Cemitério de Santo Amaro 22 de novembro  2 
B275 Na Ordem do Dia 26 de novembro  1 
B276 Na Ordem do Dia 27 de novembro  1 
B277 Diversas Notícias 27 de novembro  2 
B278 O Atraso do Telégrafo Nacional 28 de novembro  1 

 
A ORDEM 

Nº TÍTULO DATA PÁGINA 
C001 Telegramas 26 de setembro 1 
C002 Crônica 29 de setembro 1 
C003 Ecos 1º de outubro 1 
C004 Décimas 1º de outubro 1 
C005 Um Punhado de Picuinhas 04 de outubro 1 
C006 Ecos 04 de outubro 1 
C007 Pernambuco Higienizado 04 de outubro 1 
C008 A Solução do Sr. Maia 06 de outubro 1 
C009 Ecos 06 de outubro 1 
C010 Décimas 06 de outubro 1 
C011 Ecos 07 de outubro 1 
C012 Influenza Reinante 08 de outubro 1 
C013 A Parvoiçada do Sr. Oswaldo 08 de outubro 1 
C014 Ecos 08 de outubro 1 
C015 Cartas Sem Resposta 08 de outubro 1 
C016 Obra Nefanda 09 de outubro 1 
C017 Ecos 09 de outubro 1 
C018 A Influenza Reinante 09 de outubro 1 
C019 Registro Social 09 de outubro 3 
C020 Ecos 10 de outubro 1 
C021 A Influenza Reinante 10 de outubro 1 
C022 A Ação da Higiene Pública 11 de outubro 1 
C023 Ecos 11 de outubro 1 
C024 A Influenza Reinante 11 de outubro 1 
C025 Esporte 11 de outubro 1 
C026 Solenidade Patriótica 11 de outubro 1 
C027 “A Ordem” 15 de novembro 1 
C028 Ecos 15 de novembro 1 
C029 Donativos aos Influenzados 15 de novembro 1 
C030 Instituto Bacteriológico 15 de novembro 3 
C031 “Cela Se Brosse” 16 de novembro 1 
C032 Registro Social 16 de novembro 3 
C033 Conselho Municipal 18 de novembro 1 
C034 Pelos Municípios 19 de novembro 2 
C035 Está Extinta a Epidemia 20 de novembro 1 
C036 Notas do Dia 21 de novembro 2 
C037 Verificação de Óbitos 22 de novembro 1 
C038 A Gripe na Casa de Detenção 22 de novembro 1 
C039 Notas do Dia 23 de novembro 2 
C040 O “Piauhy” 23 de novembro 2 
C041 Notas do Dia 24 de novembro 1 
C042 Ecos 26 de novembro 1 
C043 Notas do Dia 27 de novembro 1 
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ANEXO B – Íntegra dos artigos citados do Diario de Pernambuco 
 

 

A001 
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A “Influenza espanhola” e a Academia de Medicina de Paris 
 
     Em uma das últimas sessões da Academia de Medicina de Parias e da qual só tivemos conhecimento pelos derradeiros 
jornais franceses aqui recebidos, se discute a “influenza espanhola”. 
     Esse mal que vitimou vários membros da missão médica brasileira – segundo lemos no “Figaro” de 7 de agosto findo, 
reina na França como na maior parte das nações da Europa. 
     Trata-se de uma verdadeira gripe análoga a que em 1889 grassou na França. 
     Acerca dessa pandemia gripal e das formas graves de que, por vezes, se reveste, com complicações miocárdicas, o Dr. 
Antoine Florand se ocupou recentemente perante a Sociedade Médica dos Hospitais. 
     Na sessão de 6 de agosto, da Academia de Medicina de Paris, o Dr. Jules Renault falou sobre o mesmo assunto. 
     Delegado pelo governo francês para ir estudar a “influenza espanhola” na Suíça, onde grassa intensamente, 
provocando medidas preservadoras de extremo rigor, o Dr. Renault constatou que se tratava unicamente de gripe. 
     Observam-se casos de pneumonia gripal dos quais alguns são graves.  Mas não era justo que se tomassem medidas 
quarentenárias na fronteira.  O Dr. Renault concluiu: 
     “Preserva-se da gripe pelos cuidados do nariz e da garganta, abstendo-se de ver doentes e assistir reuniões 
numerosas.” 
     Diminuem-se os riscos da pneumonia cuidando-se seriamente desde o começo e por tanto tempo quanto for possível 
da notícia 

A “INFLUENZA Hespanhola e a Academia de Medicina de Paris. Diario de Pernambuco, Recife, 29 set. 1918, ano 94, n. 268, 
p.1. 
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VÁRIAS 
A “influenza espanhola” 
 
     A propósito de certas notícias alarmantes publicadas a respeito dessa epidemia que tanto tem dado que falar entre nós, 
sobretudo depois das dolorosas perdas ocorridas a bordo dos navios da nossa esquadra de guerra, procuramos ontem o Sr. 
Dr. Abelardo Baltar, inspetor da Higiene do Estado, que nos disse mais ou menos o seguinte:  
     Os casos de “influenza” ocorridos a bordo do “Piauhy” nada apresentam de extraordinário.  São casos comuns de 
gripe, como aqui e por toda parte ocorrem em certas épocas, geralmente de forma toráxico-abdominal. 
     Os doentes recolhidos ao hospital de Santa Águeda se encontram em estado lisonjeiro.  Ao exame dos médicos 
designados pela Inspetoria de Higiene para vigiá-los e assisti-los, nenhum sintoma novo apresentaram, além dos 
característicos comuns da “gripe” ou “influenza”.  Nada indica tratar-se de uma nova entidade mórbida. 
     O vapor “Tabatinga”, procedente de Fernando de Noronha, sem ter sofrido o mínimo contato com outro qualquer, na 
ida ou na volta, chegou ao nosso porto trazendo 9 doentes de “influenza”.  E esses, como os do “Piauhy”, nada 
apresentam de anormal achando-se igualmente em boas condições. 
     Tratando-se de uma moléstia contagiosa que sempre o foi – e não somente agora porque tivesse grassado aqui ou ali 
com intensidade mais ou menos notável, é claro que aconselhamos ao público as cautelas comuns que a “gripe” impõe 
por toda parte. 
     Até agora pelo menos não há motivos que justifique maiores apreensões. A opinião, já publicada, de diversas 
autoridades médicas, inclusive do Dr. Carlos Seidl, o eminente chefe da Saúde Pública Federal, confirmam para os casos 
de Dacar e Oran mesmo para a epidemia da Espanha, o diagnóstico de gripe pura e simples já anteriormente assinalado 
pela missão médica francesa que fora ao local estudar a moléstia. 
     O “Diario” mesmo noticiou isso ontem quando se referiu à sessão em que a Academia de Medicina de Paris se ocupou 
do assunto.  Entretanto – continuou S.S. – devo informar que a Inspetoria de Higiene oficiou ao Dr. Fernandes Barros, 
inspetor federal da Saúde dos Portos, comunicando que o nosso hospital de Santa Águeda não pode continuar a aceitar 
doentes desembarcados de vapores suspeitos porquanto tem a velar pelos doentes de varicela e disenteria ali acolhidos. 
     Para casas semelhantes, trate-se de gripe ou influenza, ou de qualquer outro mal, a reabertura do isolamento de 
Tamandaré é a providência mais razoável.  Isso mesmo me permite lembrar, porquanto, ainda que, como lhe disse os 
doentes sob as nossas vistas nada apresentam de anormal, é mais própria daquele, que dos hospitais da cidade, à função 
de vigilância sanitária contra a importação de quaisquer epidemias conhecidas ou não. 
     A mim me parece – disse-nos ainda o Dr. Baltar – que por circunstâncias especiais, meteorológicas ou climatéricas e 
como quer que seja, imprevistas, aconteceu desenvolver ultimamente na Espanha uma epidemia de influenza – o que por 
desgraça nossa e dos nossos caros patrícios em viagem para a guerra, ocorreu também em Dacar, como podia ocorrer em 
outra parte. 
     Parece, porém, que aqui entre nós está a influir de meios a sugestão do nome novo com que foi batizado um mal tão 
velho como a “influenza”, bailarina, etc... Não lhe parece que isso está a influir também? 

VARIAS. Diario de Pernambuco, Recife, 30 set. 1918, ano 94, n. 269, p.3. 
A003 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
     O “Jornal Pequeno”, de ontem, publicou a seguinte nota oficial da Diretoria de higiene e saúde pública do Estado 
sobre a proibição de serem recolhidos ao hospital de Santa Agueda os doentes de moléstia suspeita desembarcados no 
Recife: 
     “A epidemia ainda não claramente determinada sobrevinda na Espanha e em Portugal, e que a bordo de navios 
brasileiros ceifou a vida de queridos patrícios nossos, estabeleceu muito justamente para evitar a sua importação.  Tudo 
faz supor que não se trata de nova entidade mórbida: a influenza que tantas vítimas já fez na Europa e no porto de 
verdadeiro pânico em toda parte, levando as autoridades sanitárias de todos os países a tomarem medidas enérgicas 
Dacar é a mesma influenza já nossa conhecida e que por condições meteorológicas ou climatéricas toma entre nós caráter 
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relativamente benigno.  Entretanto as autoridades sanitárias ainda não têm dados seguros em que possam firmar-se para 
estabelecer o diagnóstico, isto é, a epidemia ainda não foi determinada, e enquanto assim for as medidas mais rigorosas 
serão tomadas para evitar a sua propagação até o nosso território.  Para a execução do serviço sanitário marítimo, dispõe 
o nosso país de inspetorias de saúde distribuídas pelo litoral da República, superintendidas pela Diretoria Geral de Saúde 
Pública Federal. 
     A inspetoria de saúde dos portos de Pernambuco, que aliás é de 1ª classe, recebeu do digno Diretor Geral de Saúde 
Pública instruções detalhadas para proceder com o máximo rigor nas medidas contra a moléstia ainda não caracterizada.  
     Nessas instruções, já divulgadas pelo “Jornal Pequeno”, o eminente chefe do serviço sanitário federal diz: 
     Recomendo-vos que redobreis de esforços no sentido de impedir a entrada da denominada “influenza espanhola”, à 
qual se atribui a epidemia, que ora nos preocupa. 
     Todos os navios, mesmo os que tiverem inspetor sanitário marítimo, de procedência européia, africana e asiática, 
embora tenham já tocado em outro porto nacional, deverão ser atentamente visitados; todos os passageiros, 
principalmente os de terceira classe, examinados individualmente, para seleção dos doentes suspeitos, de qualquer 
afecção principalmente dos aparelhos respiratórios e gastro-intestinais. 
     Doentes e suspeitos deverão ser internados no hospital de isolamento e no ato da remoção acompanhados de guia 
explicativo do motivo dessa medida, guia na qual devereis lançar todas as informações clínicas, elucidativas, de que 
dispuserdes. 
     Tais navios não poderão atracar ao cais sem prévio expurgo. Sobrevindo suspeitas as bagagens deverão ser passadas 
em estufa. 
     Como se trata de afecção epidêmica, imperfeitamente caracterizada, porquanto não podem satisfazer aos intuitos da 
nossa defesa sanitária, os dados controversos que possuímos devereis usar de todos os meios de “profilaxia 
indeterminada”, julgando possível a “contaminação pelas pessoas, pelas roupas, pelo ar, pela água, pelos alimentos, por 
insetos”. 
     O art. 56 do regulamento dos Serviços Sanitários a cargo da União determina: 
     “Na sede de cada inspetoria de saúde haverá um hospital de isolamento e uma estação de desinfecção, com laboratório 
anexo, destinados ao tratamento de doentes acometidos de moléstias infectuosas e ao expurgo dos navios, passageiros e 
objetos procedentes de locais infeccionados ou suspeitos, de acordo com o disposto neste regulamento”. 
     Acontece, porém, que o isolamento de Tamandaré, pertencente à nossa inspetoria de saúde dos portos, está desde 
algum tempo fechado. 
     O Estado poria à disposição da inspetoria sanitária marítima um estabelecimento hospitalar para o isolamento 
necessário, se dispusesse de um, nas condições exigidas: com acomodações regulares, não brigando já doentes de outras 
moléstias e situado, em local apropriado, bem no litoral.  E se o Estado não dispõe de um estabelecimento assim situado 
é porque cabe à União o serviço sanitário marítimo. 
     O inspetor sanitário dos portos, sem observar certas disposições regulamentares, fez recolher ao Hospital de Santa 
Agueda, 2 doentes suspeitos, desembarcados de bordo do “Piauhy”. 
     Tendo imediata comunicação do fato, o diretor de higiene do Estado apontou as inconveniências de tal medida. 
     Trata-se, felizmente, de doentes em procurou o Dr. Fernando Barros, a quem franca convalescença. 
     Lembrou s. s., nessa conferência que teve com o inspetor dos portos, a necessidade de ser reaberto o antigo 
isolamento de Tamandaré ou, não sendo isso fácil, fazer desembarcar na Ilha Grande os doentes porventura existentes a 
bordo de vapores procedentes de portos suspeitos. 
     O Dr. Fernando Barros recebeu determinações do Dr. Carlos Seidl, de embarcar a bordo do primeiro vapor que aqui 
chegasse conduzindo doentes suspeitos afim de observar, rigorosamente, todos os doentes, colhendo os dados necessários 
para que pudessem ser determinada a epidemia. 
     Nada mais razoável, pois, do que a idéia sugerida pelo Dr. Diretor de Higiene do Estado, o Ilustre Dr. Fernando 
Barros porém, não aceitou o alvitre declarando que faria recolher os doentes ao Santa Agueda.  Diante da atitude do 
inspetor sanitário dos portos, o diretor de Higiene entendeu-se com o honrado Sr. Governador do Estado, que comunicou 
por telegrama o ocorrido ao ministro da Justiça.  Vê o público que só merece louvores o procedimento da higiene 
estadual.: “trata-se de epidemia ainda não determinada, e assim sendo, possível sua contaminação pelas pessoas, pelo ar, 
pela água, pelos alimentos e por insetos”. 

SAÚDE Pública. Diario de Pernambuco, Recife, 04 out. 1918, ano 94, n. 273, p.2. 
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A Gripe Espanhola 
 
     Remetem-nos: 
     “A essa ilustrada redação pedimos a divulgação das receitas abaixo para prevenir e combater a epidemia que sob o 
título de “Influenza Espanhola”, está grassando no Recife: 
     PRESERVATIVO – Deixar enxofre na água que beber e cozinhar.  A um litro de álcool adicionar: cascas de dois 
limões, uma colher das de chá de erva doce, uma colher das de sopa de tintura de brynnia. 
     Para usar 6 gotas em um cálice d’água 2 vezes ao dia.  Tomar de preferência na volta dos passeios ou trabalho.  Sendo 
atingido pelo mal no uso deste medicamento será o mesmo de forma benigna. 
     CURATIVO: - Um purgante d’água vienense deve ser tomado imediatamente logo que a pessoa se sentir doente.  
Duas horas depois fará lavagens intestinais com um litro de água morna ou cozimento de pimenta d’água, adicionando 
uma colher das de sopa de glicerina.  No dia seguinte ao do purgante, o doente usará o seguinte remédio: um vidro de 
magnésia fluída, adicionando-lhe 20 gotas de tintura verde, 10 gotas de tintura de ipecacuanha e 10 gotas de tintura de 
belladona. 
     Para tomar uma colher das de sopa de 2 em 2 horas. Sendo a lavagem de ½ litro, a glicerina entrará na dosagem de ½ 
colher das de sopa.  As crianças usarão os medicamentos pela metade”. 
 
     Transcrevemos do “Estado de S. Paulo”: 
     As notícias tristemente alarmantes da epidemia que devasta nossas missões, médica e naval, na Europa, põem em 
sombria evidência a influenza espanhola.  O publicado, na imprensa diária, sobre essa entidade mórbida, nada adianta, ou 
melhor tudo atrasa, por que tudo baralha.  É por isso de atualidade trazer a público o que sobre o assunto se apurou na 
epidemia desenvolvida, dias há, na Suíça, e claramente exposto na Academia de medicina de Paris por Jules Renault. 
     Da concisa e precisa exposição do médico francês se verificou não passarem de balelas as classificações de difterio-
brônquica, de tifo exantemático, de cólera, de peste, emprestadas ao morbo em questão. Na verdade estamos, no 
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momento a braços com a verdadeira gripe epidêmica. 
     A facilidade com que se tem classificado e denominado gripe os defluxos banais, os resfriamentos corriqueiros, é a 
causa desses devaneios da fantasia do público e dos próprios médicos já esquecidos do quadro clínico da verdadeira 
influenza. 
     A influenza legítima, como é a espanhola, estende-se rapidamente, ataca bravamente, com freqüência tem 
complicações pulmonares que muitas vezes matam, dando aos cadáveres das vitimas a cor plumba dos asfixiados. Isso, 
que agora foi verificado mais uma vez, e que impressionou a imaginação do povo habituado a ouvir o nome de gripe em 
vez do “dominus tecum” sempre que espirra alguém e por isso não compreende que tal palavra designe também os 
quadros tétricos agora vistos na Europa. 
     Clinicamente a gripe espanhola se apresenta assim: - Elevação brusca de temperatura, cefalalgia, cansaço, grande 
irritação das vias respiratórias superiores: cessa no fim de 3 ou 4 dias deixando astenia formidável.  Algumas vezes traz 
ela uma erupções escarlatiniforme, manchas de púrpura, hemorragias uterinas e nasais.  Nem sempre, porém, a evolução 
é tão benigna.  As vezes no quarto dia aparece a bronco-pneumonia e a pneumonia que mata no 5º ou 6º dia com 
fenômenos tíficos e colapso cardíaco. 
     Anatomopatologicamente, a evolução é a clássica gripe conhecida.  O exame das secreções bronquicas denuncia, às 
vezes, o bacilo de Pfeiffer, o pneumococo e um difoco o ar cadeia, agentes infecciosos estes achados também às vezes 
nas hemoculturas.  Em caso algum se encontrou o germe da peste, da difteria, do tifo, nos infeccionados em questão. 
     Estas observações estão de perfeito acordo com as de 1889-1890 e se sobrepõem às feitas por toda parte onde reinou a 
pandemia gripal atual. 
     Chaufford crê, à vista do exposto, que se trate apenas de uma reprise de virulence epidemique de l’infection frippele”. 
     Apesar de sua grande difusão, a gripe é uma afecção relativamente benigna que não justifica medidas exageradas de 
quarentena e desinfecção. 
     Os riscos do contágio são diminuídos pelos cuidados individuais com as fossas nasais e garganta: desinfecção, 
inalação e gargarejo com os desinfetantes adequados, sobretudo evitando grandes reuniões, atmosferas confinadas e 
viciadas e vizinhança de doentes.  Em definitiva um pouco de higiene geral é quanto basta para se evitar a célebre 
influenza espanhola. 
     Fica o público conhecendo o inimigo provável e os meios de combatê-lo. 

A GRIPPE Espanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 04 out. 1918, ano 94, n. 273, p.3. 
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Folhas ao vento... 
 
     “Espanhola!” – Nobre forasteira que tamanho alarido vens fazendo agora no seio da população do Recife, - quem te 
viu e quem te vê! 
     E, todavia, nada tens de novo. És aquela mesma velha conhecida nossa, que costuma visitar-nos pontualmente em 
Abril, ao ficarem na terra as primeiras águas do inverno, ao fugirem da terra em Agosto, as derradeiras águas... Porque 
havia de acontecer que fosse tão cheio de anomalias meteorológicas este ano do Senhor de 1918?  
     A América do Norte e o sul da Europa experimentam baixas de temperatura de que não tinham notícia desde longos 
anos.  Como que ao sopro apocalíptico da conflagração dos povos, até os climas se transmutam e se deslocam sobre o 
planeta.  A nossa zona temperada do sul, em pleno trópico, chega a tiritar durante dias sob um temporal de gelo, de que 
jamais houvera memória. 
     Foi quando, no suave ambiente das terras do Cid, onde andavas a espionar por conta da Morte, tua velha aliada, o teu 
trabalho se revelou mais rude e impiedoso do que nunca.  Tão rude que chegou a fazer pensar num mal novo, 
desconhecido até dos doutores, que tudo sabem e tudo curam nos livros.  Fizeram-se estudos, inquéritos graves, e a 
própria Academia de Medicina de Paris, destacou um piquete de sábios para as doces plagas de Espanha, local das tuas 
proezas. 
     E viram de perto os sábios que eras a mesma velha “gripe”, conhecida de toda gente, familiar em todo o mundo, tão 
antiga quanto a terra e o mar, a chuva e a umidade... (Nem sempre logram os sábios ver tanto, e tão certo). 
     Mas ali, em plena África equatorial, onde pousavam, caminho do seu destino, as nossas naves de guerra, uma rajada 
de frio passa também, insólita, apanhando de surpresa naturais e forasteiros.  E o anjo da morte, vestindo pressuroso a 
túnica funesta de “bailarina”, que deixaras em Espanha, adianta-se iniquamente sobre a guerra iníqua, para arrebatar-nos 
sem glória um punhado dos nossos bravos. 
     Vem-nos a nova dolorosa que, num arrepio de mágoa, transpassa de norte a sul o país inteiro.  E com ela, a seguir-lhe 
os rastros na esteira branca dos transatlânticos, o teu fantasma nos chega, envolto já então no branco alburno das terras 
mouras de Oran... 
     Aquelas mil pessoas que, na Bahia, resfriadas como lhes soe acontecer quase todos os anos, à mudança das estações 
se viram ultimamente obrigadas a guardar o leito por três a quatro dias – sentiram-te o beijo fatídico; e estremeceram 
como ao gélido contato de um espectro que passa, ao cair de uma tarde triste, na asa triste dos ventos.  Estremeceram, e 
acordaram todas, novamente, para a vida, como nos pesadelos.  Tanto te comovera a placidez destes lindos céus 
tranqüilos, onde jamais ouviras dantes, os nomes patuscos que te dão agora. 
     Aqui, como que a esperar-te, também o inverno preguiçoso demorou-se este ano a choramingar, durante todo o mês 
de Setembro, sobre a risonha floração dos cajueiros.  E um novo, imprevisto, caprichoso papel te estava guardado, tais 
são os caprichos destes tempos bizarros. 
     Em certas folhas – porque bem ou mal entendam de excelente augúrio mal sinar a todo custo a própria terra – o 
obituário sobe, à tua conta, em proporções fantásticas.  “Ali caíram cem, acolá, pouco adiante, agonizam cem mil 
doentes; e já, agora, vão passando; caminho do Campo Santo, para mais de 200 mil esquifes”.  A população inteira do 
Recife a emigrar em massa para melhores mundos. 
     Juram, com os dedos em cruz, que sucumbimos todos: E que o Sr. Borba, o terrível chacal sempre e cada vez mais 
sequioso de sangue pernambucano – sob cujo governo o velho Capibaribe não cessou ainda de carrear para o oceano um 
rubro veio de sangue humano, derramado na “chacina grande” do Parque e noutras chacinas miúdas que fazem o seu 
deleite quotidiano de fera – o Sr. Borba, para mais ferozmente tripudiar sobre esta terra infeliz, acaba de armar-te a 
Nagant, ó celerada, para que te multipliques à beira das covas rasas onde dormimos todos e nos fuziles até as almas, 
antes do sétimo dia. 
     Que nem as almas possam chegar ao Céu! Nem as dos pobres de espírito, cujos direitos à bem-aventurança, ninguém 
antes dele, pretendera contestar! Monstro sem entranhas! 
     A que, ingrato destino te obrigam pobre “bailarina espanhola”, nesta linda cidade, outrora tão feliz – lembras-te? – 
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quando de público, à saída dos teatros, em plena rua, podia um mortal qualquer transpor livremente os umbrais da outra 
vida, sem pavor e sem canseiras, coisa de dois minutos; e gloriosamente até como num sonho magnífico, ao tinir dos 
ferros da liberdade, por entre o estridor das aclamações pretorianas a César, à nobreza, à virtude, à generosidade do 
Cezar... – C. 

FOLHAS ao Vento. Diario de Pernambuco, Recife, 06 out. 1918, ano 94, n. 275, p.3. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Aumentou bastante, nos dois últimos dias, a intensidade com que vem grassando nesta capital a influenza espanhola. 
     Conforme se tem dito trata-se da “influenza” nas suas formas conhecidas.  O acesso começa ordinariamente por uma 
sensação de fadiga e amolecimento, acompanhado de dores de cabeça, calafrios, irritação das vias respiratórias e febre.  
Cessa ordinariamente ao fim de três ou quatro dias, deixando os doentes, conforme a resistência pessoal de cada um,mais 
ou menos abatidos. 
     É claro que o estado anterior do doente pode contribuir para que o mal acarrete complicações, assumindo formas mais 
graves, mas não felizmente o que tem acontecido até agora nos casos verificados. 
     Apesar de ser na sua forma ordinária, uma afecção relativamente benigna, a gripe difunde-se rapidamente. 
     Não justifica, porém, segundo há dias observou o “Estado de S. Paulo”, medidas extremas de desinfecção e 
quarentena, mesmo porque não têm elas para o caso, a eficácia que se poderia presumir. 
     Segundo noticiam folhas européias, essa moléstia reinou com certa intensidade em diversos países nos anos de 1889 e 
1890 e a Academia de Medicina de Paris verificou, há pouco, tratar-se ainda agora de verdadeira gripe, com pronunciado 
caráter epidêmico. 
     “Moléstia de quatro dias” como a classificou há dias atrás o Dr. Carlos Seidl, diretor da Saúde Pública Federal, ela 
grassou intensamente na Bahia antes de aparecer no Recife, mas ali como aqui, o número de óbitos foi felizmente, 
diminuto. 
     Nesta capital ela se tem difundido bastante, sendo já considerável o número de casos (“não de vítimas”), confusão 
deplorável a que tem dado lugar a extrema exploração que aqui vem se fazendo na imprensa em torno dessa epidemia. 
     É fácil de compreender o mal que desse alarma resulta nos espíritos fracos, entre pessoas nervosas, e no seio da 
população inculta: efeito de sugestão sumamente nocivo em todas as situações semelhantes.  Noutros países isso se 
compreende facilmente e a própria imprensa é a primeira a combater o exagerado pavor que costuma nessas ocasiões, 
apoderar-se do espírito popular. 
     Jamais se entregaria à extravagante volúpia de insuflar o pânico e o terror. 
     É certo que nos dois últimos dias a moléstia se tem propagado em toda a cidade, especialmente nos estabelecimentos 
de vida coletiva, fábricas, quartéis, repartições públicas, escritórios, armazéns, etc.  Assim diversas casas comerciais 
estiveram ontem fechadas por terem adoecido todos os seus auxiliares: a “Pernambuco tramways” lutou com dificuldade 
para atender ao seu tráfego, tendo utilizado no serviço de bonde pessoal de todas as seções; o mesmo acontece na “Great 
Western”, na repartição de Higiene e Assistência, Saneamento e Obras Públicas; nas Docas do Porto, no Correio, nos 
Telégrafos, nas fábricas, padarias, etc., em todos os serviços que dependem de pessoal mais ou menos numeroso. 
     O movimento das farmácias tem sido, como é natural, extraordinário nos dois últimos dias; algumas contando por 
centenas as receitas aviadas em poucas horas; outras já impedidas de funcionar por terem adoecido os seus auxiliares. 
     É fácil de compreender também o quanto tem aumentado a tarefa do corpo médico, em cujo seio alguns se acham 
também atacados. 
 
     Diversos dos mais distintos clínicos desta cidade, aos quais falamos ontem, nos declararam que, apesar da grande 
difusão da moléstia, a quase totalidade dos casos é de caráter benigno não justificando absolutamente o alarma que se 
vem fazendo, se bem que deva merecer providências de caráter geral, tais sejam: o fechamento temporário das casas de 
diversões e a suspensão de cerimônias religiosas – o que as autoridades respectivas poderiam determinar logo, sem 
ocasionar sequer prejuízos a ninguém, porquanto a concorrência aos cinemas já está de fato diminuída. 
     Conforme publicamos há dias, “os riscos do contágio são diminuídos pelos cuidados individuais com as fossas nasais 
e garganta: desinfecção, inalação e gargarejos com os desinfetantes adequados, sobretudo evitando grandes reuniões, 
atmosferas viciadas e vizinhanças de doentes”.  Em definitiva um pouco de higiene geral é quanto basta para se evitar o 
mal. 
     Nas casas de famílias, das quais são numerosas as que têm um ou mais doentes, as providências para garantir as 
pessoas ainda imunes, consistem principalmente no isolamento dos afetados e separação completa dos utensílios de uso 
tais como copos, louça, colheres, etc. 
 
     Diversas fórmulas caseiras têm sido usadas com resultado: xarope de limão (o caldo de um limão fervido numa xícara 
d’água com duas colheres de açúcar).  Na falta do fruto a decoção das folhas tem sido também aplicada com sucesso, 
bem como o alho em decoção e quase todas as mezinhas conhecidas contra os ataques comuns da gripe. 
 
     Nos dois últimos dias escassearam bastante os limões que estavam custando ontem cada um 200, 300 rs. e até mais. 
 
     O “Diario de Pernambuco” avisa aos seus leitores que, estando atacados da influenza quase todos os seus auxiliares o 
serviço da folha começa de hoje a ressentir-se de grandes falhas. 
     Do nosso corpo de linotipistas apenas 3 compareceram esta noite, e desses somente um não está ainda atacado.  Entre 
os auxiliares de redação e escritório há cerca de 10 doentes.  O mesmo acontece no pessoal de oficinas, serventes, 
distribuidores, etc. 
     Apesar disso estamos empregando o máximo esforço, afim de continuarmos a servir regularmente a folha aos leitores, 
que estamos certos, desculparão as faltas, motivadas por essas circunstâncias. 
     Entre os vendedores de jornais há cerca de 30 doentes. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 08 out. 1918, ano 94, n. 277, p.1. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Continua a grassar nesta capital a influenza espanhola, estando os centros das nossas atividades bastante 
enfraquecidos devido aos constantes e numerosos ataques da moléstia. 
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     O movimento das ruas continuava ontem diminuído, por motivo do retraimento da população, a fim de evitar assim o 
contágio da epidemia que, conquanto benigna, leva a toda a gente o natural receio de ser por ela atingida. 
     A afluência às casas de diversões e aos cafés foi ainda ontem relativamente pequena. 
     Parece, entretanto, que a moléstia vai entrando na sua fase de declínio, pois já ontem, ao que sabemos, não foram 
tantos os casos a registrar-se. 
 
     Tivemos ciência de que vários estabelecimentos de instrução primária e secundária, suspenderam suas aulas durante 
alguns dias até que cesse a moléstia. 
 
     Os atos da semana eucarística oficial que vinham se realizando com grande assistência na matriz da Boa Vista, foram 
transferidos para o dia 13 do corrente, em virtude da epidemia que ora grassa nesta capital, a fim de serem evitadas as 
aglomerações de pessoas. 
 
     O Sr. provedor do Real Hospital Português, a fim de ocorrer às necessidades do momento, mandou transformar os 
salões nobres e demais dependências em enfermarias, e chamou os médicos substitutos a ocupar os seus lugares, visto a 
insuficiência dos efetivos. 
 
     A Diretoria de Higiene Pública acaba de pôr à disposição das pessoas que precisarem, por motivo da influenza 
espanhola, socorros médicos, a começar de hoje, bastando para isso que deixem seus nomes e residências na secretaria da 
repartição, que funcionará das 6 às 20 horas, a fim de que recebam as visitas médicas, sendo-lhes aconselhado e 
distribuídos os necessários medicamentos. 
     As indicações de nomes e residências poderão ser dadas por telefone para o número 923. 
 
     Foram suspensas ate o dia 15 do corrente as aulas do Lyceu de artes e ofícios em vista da epidemia da influenza 
espanhola. 
 
     O diretor do Hospital Pedro II comunicou-nos que se acham suspensas as visitas públicas a todos os hospitais a cargo 
da Santa Casa de Misericórdia, enquanto durar a influenza espanhola. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
A Diretoria de Higiene forneceu à imprensa a seguinte nota: 
     “A epidemia, que ora nos salteia, é evidentemente a gripe ou influenza, não a gripe no sentindo comum de luxo ou 
constipação, mas a gripe verdadeira, a mesma de 1889-90. As duas muito se assemelham pelos sintomas e vários autores 
as acreditam movidas pelo mesmo germe o bacilo de Pfeifer, ora atenuado ora virulento, mas enquanto uma é uma febre 
catarral esporádica, a outra se caracteriza por enorme contagiosidade, acometendo até 50% e mais da população dos 
lugares invadidos e estendendo-se por toda a parte pelas vias mais rápidas de comunicação.  Basta recordar as epidemias 
anteriores para ver que a atual não é senão uma repetição delas, de disseminação pelo mundo, talvez mais morosa em 
virtude das dificuldades de transporte ocasionadas pela guerra. 
     A gripe propaga-se sobretudo pelas secreções buco-nasais, que os doentes espalham quando tossem e espirram e até 
quando conversam.  São amiúde bolhas de ar microscópicas, envolvidas numa membrana finíssima de substâncias 
expectoradas e ricas em micróbios. 
     Os convalescentes, que já se acham com forças para retomar suas ocupações, os poucos atingidos, casos benignos, 
que trazem apenas uma indisposição ligeira, que não chega a interromper o modo de vida do paciente, são igualmente 
perigosos; daqui se depreende quanto é ilusória qualquer tentativa de isolamento.  E nem há Tiar das desinfecções, que os 
semeadores de micróbios andam por toda a parte.  Os poderes públicos vêem-se deste modo desarmados para evitar as 
epidemias de gripe.  É o que pensam quase todos os entendidos que versaram o assunto.  Kole e Htsch, por exemplo, 
afirmam desassombradamente que contra a influenza quase nada há a esperar das medidas administrativas.  Isto sucede 
em toda a parte e então porque razão aqui se há de culpar a Diretoria de Higiene pela epidemia que nos assola?  Ela, 
como as autoridades sanitárias de todos os centros civilizados, não poderia impedir a explosão da epidemia atual.  O que 
lhe cabe no caso é atenuar os seus efeitos e disto não se descuidou desde o aparecimento dos primeiros casos. 
     Os inspetores sanitários logo receberam instruções para visitar os pontos atacados e ministrar aos doentes o socorro 
indispensável, removendo-os para os hospitais ou procurando auxiliar-lhes o tratamento, no próprio domicílio.  Agora 
mesmo, em vista do aumento do número de doentes e das dificuldades que apertam os pobres, a Diretoria de Higiene 
resolveu ampliar ainda a sua ação e os médicos têm instruções para fornecer aos miseráveis, além das receitas, os 
medicamentos necessários. 
     Quanto a medidas e conselhos ao público para evitar a contaminação, a Diretoria de Higiene até hoje se absteve de 
publicar qualquer aviso neste sentido, certa de antemão de sua ineficácia.  E no caso não há medida especial a lembrar.  
Temos apenas a recomendar ao público que se acautele do contato com os doentes, o que em grande parte é impraticável, 
pois os convalescentes e os casos ambulatórios são também contagiosos, que pratique amiúde a desinfecção da boca e 
nariz e cuide do bom funcionamento do aparelho gastrintestinal.  É também de bom alvitre que não freqüentem lugares 
de grandes ajuntamentos, máxime em recintos fechados, como os cinemas, etc. 
     A Diretoria de Higiene também comunica ao público que as farmácias têm ampla liberdade de abrir a qualquer hora e 
funcionar o tempo que for necessário independente de qualquer formalidade ou licença prévia 
 
     A Diretoria de Higiene pública acaba de pôr à disposição das pessoas que precisarem, por motivo da influenza 
espanhola, socorros médicos, a começar de ontem, bastando para isso que deixem seus nomes e residências na secretaria 
da repartição, que funcionará das 6 às 20 horas, a fim de que recebam as visitas médicas, sendo-lhes aconselhado e 
distribuídos os necessários medicamentos. 
     As indicações de nomes e residências poderão ser dadas por telefone para o número 923. 
 
     Comunica-nos o Sr. Dr. Alberto Paes Barretto, prefeito de Jaboatão, que, atendendo ao fato de ter nos três últimos 
dias, aumentado, na vizinha cidade, o número de atingidos pela epidemia reinante, estabeleceu um serviço de assistência 
pública mais ativo, compreendendo visitas médicas domiciliárias, distribuição gratuita de medicamentos à população 
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pobre, e até alimentos aos indigentes, que serão recolhidos a um casarão alugado pela municipalidade. 
 
     Continuam atacadas da influenza espanhola inúmeras pessoas nesta capital. 
     No comércio, nos estabelecimentos industriais, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais há completa 
falta de pessoal para o trabalho que está sendo feito com grande dificuldade. 
 
     Deixaram de abrir hoje os estabelecimentos seguintes: 
     Farmácia Passos, à rua Larga do Rosário; 
     “Louvre”, à rua do Cabugá;\ 
     “Casa Pesqueira”, à rua da Imperatriz’; 
     Mercearia Batalha, rua Larga do Rosário; 
     Estrella do Brazil, à rua nova; 
     “Farmácia Pernambucana”, à rua Larga do Rosário; 
     Farmácia ricord, à rua Larga do Rosário; 
     Loja do Povo, à rua do Crespo; 
     “Ao Annel de Ouro”, à rua do Cabugá; 
     “Padaria de Souto Cia. “, à rua Princesa Isabel; 
     Farmácia Simões Barbosa, à rua 1º de Março; 
     Noutras ruas vários estabelecimentos deixaram também de abrir. 
 
     Alguns médicos estão atacados da moléstia. 
 
     Há dois dias o armazém de estivas do Sr. Emilio Silva, à rua Bom Jesus, acha-se com suas portas cerradas. 
 
     As casas pias da capital estão repletas de doentes da influenza. 
     No Hospital Pedro II, do dia 30 até ontem pela manhã, era este o movimento: S. Vicente, 30; S. Pedro 17; S. João, 12; 
S. Francisco, 10; Santa Martha, 10; S. Anselmo 5; seção de lavagem de Santa Philomena 4; S. Paulo 3; S. Thomaz 3; 
Santa Rita 3; Bom Conselho 1; Santa Maria 3.  Total 106. 
     Foram transferidos para o Hospital de Santa Águeda 21. 
     Diversas irmãs de caridade daquele estabelecimento acham-se atacadas de influenza. 
 
     Por motivo da influenza foram suspensas as aulas do curso elementar da Sociedade Protetora da Instrução Popular que 
funciona na Escola Felipe Camarão na Boa Vista. 
 
     A diretoria do Jockey Club em virtude de se acharem atacados de influenza alguns de seus membros, diversos 
empregados, proprietários e jockeys, resolveu suspender as corridas até ulterior deliberação. 
 
     A Wester Telegraph Company Limited, avisa ao público, que devido à falta de pessoal na maior parte acometido da 
epidemia ora reinante, não fará entrega dos telegramas particulares que chegarem além das 18 horas, sendo feita a 
distribuição no dia seguinte pela manhã. 
 
     A Diretoria de Higiene atualmente está pondo à disposição das pessoas reconhecidamente pobres um duplo serviço de 
socorro contra a influenza, serviço que tem funcionado em sua sede, à rua Conde da Boa Vista, onde os doentes que se 
apresentarem serão receitados, entregando-se-lhes os necessários medicamentos e que também tem sido feito em 
domicílio, indo os médicos da higiene à casa das pessoas atacadas onde receitam e ao mesmo tempo lhes fornecem os 
medicamentos que conduzem para esse fim. 
     Hoje a escala de serviço dos médicos é a seguinte: 
    Dr. José de Barros 6 às 8; Dr. Thomé Dias 8 às 9; Dr. Baptista da Silva 9 às 11; Dr. José Gonçalves 11 às 13; Dr. 
Bandeira Filho, 13 às 15; Dr. Fragoso Selva 15 às 16; Dr. Arsenio Tavares 16 às 18. 
 
     Em virtude de representação feita pelo Sr. diretor da Instrução Municipal, o Dr. prefeito resolveu em data de ontem 
suspender os trabalhos escolares em todas as escolas do município durante o corrente mês.  Esta medida – fora ainda 
solicitada em data de ontem – ao prefeito, pela Diretoria de Higiene. 
 
     Devido à epidemia de influenza que continua a desenvolver-se nesta cidade, o diretor da “Escola Superior de 
Eletricidade”, atendendo aos conselhos da classe médica, resolveu suspender as aulas do mesmo estabelecimento até o 
dia 15 do corrente. 
 
     À população pobre de Areias e Tegipió F. Pimentel, diplomado com 10 anos de prática médica, oferece seus serviços 
e acha-se preparado para prestar os primeiros socorros médios e dar medicamentos gratuitamente à pobreza atacada da 
epidemia. 
     Poderá ser encontrado em sua residência provisória na avenida João Ferreira n. 2, Sancho de 3 horas da tarde em 
diante. 
 
     Atendendo ao estado sanitário da cidade e à solicitação da diretoria de Higiene e Saúde Pública, os proprietários dos 
cinemas resolveram fechar as suas casas até segunda ordem. 
 
     Os estabelecimentos de instrução “Instituto Carneiro Leão”, “Ginásio do Recife”, deliberaram suspender as suas aulas 
por oito dias. 
     Em vista disso, alguns estudantes seguirão hoje para o interior do Estado em visita às suas respectivas famílias. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Prossegue nesta capital a epidemia da influenza espanhola, tendo feito nos dois últimos dias várias vítimas. 
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     As ruas continuam apresentar aspecto tristonho, o movimento reduzido e vários estabelecimentos fechados. 
 
     Na repartição de higiene tem aumentado o movimento de socorros aos doentes necessitados continuando a 
distribuição de medicamentos às pessoas que solicitam. 
 
     Os cinemas continuam fechados. 
 
     Os cafés e restaurantes têm fechado às 20 horas. 
 
     Todas as diversões estão suspensas em conseqüência da epidemia. 
 
     O administrador interino, tendo em vista o estado sanitário da cidade e o grande número de serventuários atacados da 
moléstia reinante, resolveu, por ato de ontem, além de suspender o serviço de coletas de correspondência das caixas 
urbanas, determinar que a abertura da Repartição tenha lugar às 7 horas e o fechamento às 17, período de tempo em que 
funcionarão os serviços de venda de selos e registro da correspondência. 
     A posta restante das 4ª e 5ª seções, das 9 às 16 horas. 
     Só haverá uma distribuição domiciliária às 12 horas. 
     Nenhuma correspondência deve ser postada, até 2ª ordem, nas caixas urbanas. 
 
     Sabemos que o Sr. Dr. Alberto Paes Barretto, prefeito de Jaboatão, resolveu estender à vila de Tegipió, pertencente ao 
referido município, as medidas por S. S. adotadas na vizinha cidade, em face da epidemia reinante. 
     Segundo comunicação que S. S. nos fez, está encarregado pela municipalidade, de fazer distribuição gratuita de 
medicamentos à população pobre da mesma vila, o Sr. farmacêutico José Tavares Campos, residente à rua do Progresso. 
 
     O coronel Agostinho Bezerra da Silva Cavalcanti, diretor da Escola de Aprendizes Artífices, em vista de se acharem 
grande número de alunos e alguns empregados atacados de “influenza”, resolveu suspender as aulas e oficinas do mesmo 
estabelecimento durante o prazo de 6 dias, como medidas preventiva. 
     A partir de hoje os pais ou responsáveis pelos alunos que precisarem de socorros médicos devem entender-se com o 
tesoureiro da Associação Cooperativa e de Mutualidade entre os alunos da mesma escola, que se acha autorizado a 
fornecer os auxílios necessários. 
     A referida escola acha-se aberta de 9 às 11 horas da manhã. 
 
     O diretor de Higiene em comissão resolveu, por portaria de ontem, dispensar todos os médicos da Diretoria de 
Higiene das funções que lhe eram normalmente cometidas, designando-os todos para darem plantão na sede da Higiene e 
para o serviço externo de socorros que está sendo executado. 
     Hoje a escala de serviços organizada pelo dr. diretor de higiene é a seguinte: 
     6 às 9 – Drs. Costa Pinto, Thomé Dias e José Climaco. 
     9 às 12 – Drs. Fragoso Selva, Baptista da Silva e Paulo Aguiar. 
     12 às 15 – Dr. Armando Macedo. 
     15 às 18 – Drs. Bandeira Filho, Jorge Bittencourt e Souto Maior. 
     Estão de plantão na secretaria hoje os seguintes empregados: 
     6 às 9 – Henrique de Freitas, Baptista de Siqueira, José Accioly, Manoel Mattos, Amaro Abdon e Felix de Mello. 
     9 às 13 – Orlando Pimentel, Severino das Chagas, Heliodoro de Senna, Eugenio Freire e Francisco Mafra. 
     13 às 17 – Severo de Lima, Vicente Netto, Felippe Maurilio, Manuel Bernardo, Ignacio Lins e Christovam Bessa. 
     17 às 20 – João Machado de Gouveia, Pedro de Barros, Carlos Rios, Paulino de Oliveira, Jeronimo Vaz Manso e 
Marcelino Olympio. 
 
     Circulando o boato de que haviam sido registrado diversos casos de influenza no Colégio Salesiano, o diretor deste 
estabelecimento de educação mandou-nos avisar de que fechara o colégio atendendo à solicitação dos poderes 
competentes, não tendo ocorrido nenhum caso da moléstia no referido educandário. 
 
     A farmácia Marques à rua Duque de Caxias deixou ontem de fazer o plantão para que se achava escalada por motivo 
de terem sido atingidos pela moléstia reinante os seus dois práticos. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 12 out. 1918, ano 94, n. 281, p.3. 
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DIARIO SOCIAL 
 
FALECIMENTOS 
     Vítima de influenza, veio a falecer anteontem nesta capital o estimável cavalheiro Sr. Euclides Bandeira, proprietário 
da acreditada “Casa Bandeira”, sita à rua da Imperatriz. 
     Era o extinto natural do Estado do Ceará, tendo vindo há anos para esta cidade, aqui fixando residência e 
desenvolvendo sua atividade no comércio. 
     Era casado com a Exma. Sra. D. Hermezinda Sá Nogueira Bandeira, deixando três filhos menores: Alfredo, Maria 
Thereza e Euclides. 
     A notícia da morte do Sr. Euclides Bandeira ecoou dolorosamente no círculo de suas relações de amizade. 
     O enterramento teve lugar ontem, saindo o féretro da capela do cemitério de Santo Amaro onde se achava depositado. 
     À enlutada família do chorado morto apresentamos as nossas condolências notadamente à sua desolada viúva e ao seu 
irmão Sr. Clicario Bandeira. 
 
     Faleceu ontem, à tarde na sua residência, na estrada dos Aflitos 516 a Exma. Sra. D. Isabel de Mendonça Pinto 
Pessoa, digna viúva do saudoso Sr. Dr. Francisco Pinto Pessoa. 
     O seu enterramento realiza-se hoje, às 4 horas da tarde no cemitério de Santo Amaro. 
     Condolências à sua família. 

 
    Faleceu ontem, às 14 horas em casa da sua residência, na Encruzilhada, vítima de influenza, a Exma. Sra. D. Candida 
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Margarida Ferreira Gomes, virtuosa esposa do coronel Manoel Nevaido Ferreira Gomes. 
     O desaparecimento de D. Candida Ferreira Gomes veio trazer grande consternação às pessoas que a conheciam. 
     Deixa, de seu consórcio, os filhos seguintes: major Hermillo Ferreira Gomes, presidente do “Comitê da Liga 
Pernambucana Contra o Analfabetismo”, de Encruzilhada e a Exma. Sra. D. Maria José Ferreira França, digna esposa do 
Sr. Adopho França. 
     O enterramento teve lugar ontem às 16 horas saindo o féretro da avenida Ayres Gama, com crescido 
acompanhamento. 
     Apresentamos as nossas condolências aos membros da Exma. família da pranteada senhora, nomeadamente ao seu 
desolado esposo coronel Manoel N. Ferreira Gomes. 
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DIARIO SOCIAL 
 
FALECIMENTOS 
     Major Camara Pimentel – Assaltado pela moléstia que reina nesta capital, veio a falecer ontem, pela madrugada às 
2 horas, em casa de sua residência à travessa de São José, o ilustre Sr. major Manoel José da Camara Pimentel, da Força 
Policial deste Estado. 
     Gozando de merecidas simpatias que, como militar no seio de seus camaradas d’armas quer, como cidadão entre as 
pessoas de suas relações de amizades, o major Camara Pimentel soube se impor pelas suas distintas maneiras de 
proceder, pela retidão de seu espírito bondoso. 
     Desempenhou diversas e espinhosas comissões do governo do Estado, nas quais sempre se houve com galhardia 
cumprindo sem desfalecimentos nem excessos os deveres que se lhe impunham. 
     A última comissão para que fora designado o major Camara Pimentel, foi a de ajudante de ordens do Sr. Dr. Baltazar 
Brum, ministro do Exterior do Uruguai, quando em sua passagem por esta cidade, com destino aos Estados Unidos. 
     Era casado com a Exma. Sra. D. Beatriz da Camara Pimentel e desse consórcio deixa três filhinhos menores: Dagma, 
Diva e Homero. 
     O enterramento do saudoso e pranteado extinto verificou-se ontem à tarde no Cemitério de Santo Amaro, com grande 
acompanhamento de pessoas. 
     Dolorosamente compungidos com o fatal desenlace, apresentamos as nossas sinceras condolências à Exma. Sr.a D. 
Beatriz Pimentel e às demais pessoas da Exma. família do chorado morto. 
 
     Faleceu ontem às 12 ½ horas, em casa de residência de seus tios, à estrada João de Barros, nesta capital, vítima de 
influenza, o estimado moço Sr. Jorge dos Santos Araujo, auxiliar do comércio. 
     O pranteado morto contava 25 anos de idade e era solteiro. 
     O enterro realizou-se ontem às 14 horas com avultado acompanhamento. 
     Pêsames à sua Exma. família. 

DIARIO Social. Diario de Pernambuco, Recife, 14 out. 1918, ano 94, n. 283, p.3. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Conquanto ainda permaneça no espírito público a impressão dolorosa deixada pela epidemia reinante na semana 
finda, foi ontem notada na cidade maior movimento que nos dias anteriores, movimento que também foi registrado nos 
estabelecimentos comerciais. 
    A azafama que vinha se notando há dias nas farmácias esteve também ontem bastante modificada, o que nos deixa 
supor que o mal começa a declinar. 
     Folgamos em registrar esta notícia tanto mais quanto nos foi ela confirmada em vários e distintos facultativos com 
quem conversamos a respeito. 
     Continuaram ontem fechadas diversas casas comerciais que têm ainda os seus proprietários e auxiliares guardando o 
leito. 
     Nos subúrbios, onde se notara nos últimos dias maior recrudescimento da moléstia, parece que as medidas adotadas 
pela inspetoria de higiene vão produzindo os seus efeitos, especialmente às da assistência médica e farmacêutica à 
população pobre. 
 
     FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE – Por ordem do Dr. Adolpho Cirne, diretor da Faculdade de Direito do 
Recife, em vista o atual estado sanitário da cidade, achando-se a maioria dos empregados doentes de influenza, foram 
suspensas as aulas de todos os anos até o dia 2 do corrente, permanecendo entretanto, aberta nas quartas e sábados de 
cada semana a secretaria da mesma Faculdade. 
 
     Ao Inspetor da Saúde do Porto do Recife endereçou ao diretor da Saúde Pública da União o seguinte: 
     “Tendo lido em obra de valor, publicada pelo professor G. André, da Faculdade de Medicina de Toulouse, sobre gripe 
ou influenza de que fora observada em certa imunidade contra essa doença epidêmica em pessoas recentemente 
inoculadas com a vacina jenneriana e parecendo-me por motivos óbvios muito recomendável a vulgarização dessa prática 
convido-vos a estabelecer nessa inspetoria um posto vacínico, ao qual possam recorrer todas as pessoas que quiserem 
obter a possível imunização contra a gripe epidêmica ou “influenza espanhola”, ao lado da imunização certa contra a 
varíola. 
 
     Devido ao mal epidêmico que continua grassando ainda terrivelmente na cidade, resolveram os senhores diretores do 
“Ginásio Oswaldo Cruz”, “Ginásio do Recife” e “Instituto Carneiro Leão”, suspender as suas aulas por mais alguns dias. 
 
     A Diretoria de Higiene fará funcionar a partir de hoje, além do serviço de socorros a domicílios e do receituário e 
distribuição de medicamentos na sede da repartição, cinco postos de socorros nos quais as pessoas reconhecidamente 
pobres encontrarão médico e remédios. 
     Esses postos estão assim distribuídos trabalhando das 7 às 11 horas da manhã: 
     ILHA DO PINA – no “Posto Miguel Pereira”- Dr. Severino Cruz e Balthazar de Oliveira. 
     TORRE – na “Farmácia da Torre” – Dr. Odilon Gaspar e Paulino de Oliveira. 
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     ARRUDA – na “Farmácia do Arruda” – Dr. Baptista da Silva e Lino Quintas. 
     AFOGADOS – na “Farmácia de Afogados”- Dr. Thomé Dias e Amaro Abdon. 
     CORDEIRO – na “Farmácia do Cordeiro”- Dr. José Climaco e Carlos Rios. 
     ENCRUZILHADA – na “Farmácia Nova”- Dr. Armando Macêdo e João Tavares de Gouveia. 
     Na sede da Diretoria à rua conde da Boa Vista, darão serviço os seguintes médicos: 
     Das 6 às 8 – Dr. Bandeira Filho. 
     Das 8 às 10 – Dr. Francisco Clemente. 
     Das 11 às 12 – Dr. Eustachio de Carvalho. 
     Das 12 às 14 – Dr. Ramos Leal. 
     Das 14 às 16 – Dr. Carlos Alves 
     Das 16 às 18 – Dr. Jorge Bittencourt. 
     Das 18 às 20 – Dr. Costa Carvalho. 
     No serviço externo de socorros trabalharão os médicos: 
     9 às 12 – Dr. João Guimarães e Heliodoro Senna. 
     15 às 18 – Dr. Costa Pinto e Carlos Rios. 
     O serviço dos empregados da secretaria e das outras seções que provisoriamente não funcionam é o seguinte:  
     6 às 9 – Felix de Mello – Manoel Mattos – Manoel Sergio. 
     9 às 12 – Carlos Gomes – João Barbosa – João Buarque. 
     12 às 15 – Ignacio Lins – Christovam Bessa – Felippe Maurilio – Manoel Bernardo. 
     15 `as 20 – durval Carneiro – Paulino Oliveira e Telemaco de Melo. 
     Desde alguns dias o Diretor do “Instituto Bacteriológico” desta repartição, Dr. Mario Ramos está trabalhando no 
sentido de identificar cientificamente a causa mortis da epidemia reinante. 
 
     Desde ontem a “Pernambuco Tramways” está intimida a fazer lavar diariamente com anti-sépticos os carros do seu 
serviço sob pena de multa. 
 
     As garagens de sua parte, estão intimidas a não conduzir doentes sem o respectivo atestado médico, sob pena de 
punição. 
 
     As ruas serão irrigadas pelos aparelhos que para esse fim especial possui a Companhia de Bombeiros. 
 
     À noite um dos nossos auxiliares esteve na Farmácia Nacional à rua Floriano Peixoto, e que está designada pela 
Diretoria de Higiene para aviar as receitas fornecidas ao povo. 
     Segundo informação do Sr. Conrado Montenegro foram enviadas pelos médicos da Higiene 34 receitas médicas 
contendo cada uma 3 e 4 e mais fórmulas. 
     Do serviço de clínica particular foram ali aviadas também cerca de 60 prescrições médicas, contendo cada uma duas e 
três fórmulas. 
 
     Do nosso correspondente em Natal recebemos ontem o seguinte telegrama: 
     “NATAL, 14 – Chegou hoje o vapor “Pará”, trazendo alguns passageiros e parte da tripulação atacados de influenza.  
O médico de bordo, também atacado do mal, recusa seguir viagem. 
     O “Pará” esteve interditado.  O estado dos doentes é pouco lisonjeiro.  A alfândega consentiu no desembarque de 
mercadorias, mediante um termo da saúde do porto, sendo as mesmas desinfetadas.  Vai ser desembarcada a carga de 
Pernambuco.  A agência do Lloyd está contratando pessoal para preencher os claros do serviço de bordo. 
 
     Esteve nesta redação o Dr. Eduardo Roque de Souza, residente em Tegipió que nos disse estar com duas pessoas de 
sua família – sua esposa e sua sogra – doentes de influenza.  Tendo o estado de ambas se agravado ontem à noite, o Dr. 
Eduardo Roque procurou um médico, encontrando o Dr. Francisco Cornelio, que o atendeu receitando. 
     O Dr. Eduardo Roque veio à cidade em automóvel às 11 e 40 da noite, percorrendo os diferentes bairros, sem 
encontrar sequer uma farmácia que estivesse aberta, nem mesmo a escalada pela inspetoria de higiene para o plantão 
noturno. 
     O Dr. Eduardo Roque procurou, então, a Assistência, que o não pode atender, por não ter os medicamentos contidos 
nas duas receitas. 
     Visivelmente contrariado o Dr. Eduardo Roque veio ter conosco, lamentando que na situação atual não permaneça ao 
menos uma farmácia aberta durante à noite para atender os casos urgentes como o seu. 
     Parece-nos que é o caso da Inspetoria de Higiene providenciar para que pelo menos enquanto perdurar a epidemia 
tenha no Recife uma farmácia para atender os casos dessa ordem, ou então aparelhar a Assistência para o mesmo fim. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 15 out. 1918, ano 94, n. 284, p.3. 
A025 

 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Parece que a moléstia vai entrando na sua fase de declínio. 
     Ontem foi menos o movimento nas farmácias, na diretoria de higiene e na assistência. 
     Durante o dia o movimento aumentou nas ruas. 
 
     Os cinemas estiveram ainda fechados. 
 
     Continuam suspensas as aulas do Liceu de Artes e Ofícios até segunda ordem. 
 
     A secretaria do Arcebispado enviou à imprensa a seguinte nota: 

AO REVDMO. CLERO 
     Para alcançar de Deus a cessação da epidemia que grassa na cidade, manda o Exmo. Sr. arcebispo metropolitano que 
os Revdmos. sacerdotes e comunidades religiosas façam durante três dias, as preces do Ritual. 
     Terminada a missa, ladainha de todos os santos e o mais que vem no Ritual, tit. IX, cap. 10. 
     Os Revdmos. sacerdotes façam público que o Sr. arcebispo, em nome do povo, fez uma promessa a São Sebastião, em 
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cuja honra será celebrada missa em todas as igrejas logo que termine a peste. 
     Câmara Eclesiática, 13 – X – 1918. – Mons. Freitas Machado, secretário do Arcebispado. 
 
     O Dr. Paulino Jucá, inspetor da Alfândega, baixou ontem a seguinte portaria: 
     “O inspetor, em comissão, tendo em vista a situação anormal motivada pela epidemia que grassa atualmente nesta 
capital e, considerando ter sido atacada grande parte dos funcionários desta repartição, ficando em conseqüência 
profundamente perturbado o serviço respectivo, declara aos srs. Empregados que nos termos do parágrafo 5º do art. 594 
da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas ficam dispensadas do excesso de armazenagens as mercadorias que até o 
dia 31 do corrente mês incorrerem na referida taxa. – (a) Paulino Jucá”. 
 
     Escola de Farmácia do Recife – O Dr. Octavio de Freitas, diretor da Escola de Farmácia, determinou a suspensão das 
aulas nesse estabelecimento até o dia 24 do corrente, por se encontrarem doentes de influenza alguns empregados do 
mesmo. 
 
     O Dr. Arnobio Marques, inspetor geral da Instrução Pública que desde o início da epidemia ordenou o fechamento das 
escolas estaduais, na capital, e em qualquer município, onde a influenza se manifestasse. 
 
     13 de guerra – Em virtude da epidemia reinante a diretoria revolveu suspender os exercícios e trabalhos na secretaria 
até segunda ordem. 
 
     Na Assistência Pública, por ordem do Dr. diretor de Higiene, ficarão de plantão os seguintes médicos: 
     Das 8 às 12 – Dr. Carlos Alves. 
     Das 12 às 16 – Dr. Ramos Leal. 
     Das 16 às 20 – Dr. Odilon Gaspar. 
     Das 20 às 8 – Dr. Jorge Bittencourt. 
     Para poder a Diretoria de Higiene dispor de maior número de médicos para o serviço de socorro a domicílios e para o 
dos postos em farmácias dos arrabaldes, o Dr. diretor de Higiene resolveu que os médicos da Assistência atendessem 
também ao receituário das pessoas que procuram a repartição. 
     Funcionarão hoje, das 7 às 11 horas da manhã, os seguintes postos: 
     Torre – Na farmácia da Torre – Dr. Arsenio Tavares e Paulino de Oliveira. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Baptista da Silva e Lino Quintas. 
     Cordeiro – Na farmácia do cordeiro – Dr. José Climaco e Balthazar de Oliveira. 
     Encruzilhada – Na farmácia Noya – Dr. Armando Macedo e Tavares de Gouveia. 
     Trabalharão no serviço externo de socorro a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Bandeira Filho e Christovão Bessa; Dr. Thomé Dias e Amaro Abodon. 
     9 às 12 – Dr. Alfredo de Medeiros e Heliodoro de Senna; Dr. Fragoso Selva e Nelson Mello. 
     Na secretaria deverão dar plantão os seguintes empregados: 
     Das 6 às 9 – Felix de Mello, Anacleto Turiano, Manoel Mattos e Manoel Sergio. 
     Das 9 às 12 – Carlos Gomes, Alcindo Freire, Cantidio de Gusmão e João Buarque. 
     Das 12 às 15 – Iguacio Lins, Manoel Bernardo, Felippe Maurilio e Manoel Botelho. 
     Das 15 às 20 – Durval Carneiro, João Barbosa, Abel Freire e Osmundo Borba. 
     Como alguns proprietários de farmácias se tenham negado a aviar o receituário dos postos que nelas tem de funcionar, 
o Dr. diretor de Higiene resolveu requisitar para fornecimento de medicamentos aos pobres, enquanto durar a epidemia 
de influenza, as farmácias em questão, sendo somente pago aos referidos proprietários o custo dos medicamentos 
requisitados. 
     O Dr. diretor de Higiene resolveu tornar obrigatório a notificação à Diretoria de Higiene, dos casos de influenza e dos 
óbitos ocorridos por efeito da epidemia, para assim se poder conhecer a marcha da moléstia e fazer-se as necessárias 
desinfecções, quando possível. 
     Outra resolução do Dr. diretor de Higiene foi requisitar o serviço da repartição a seu cargo os médicos que serviam na 
Instrução Pública e na municipalidade do Recife. 
     Na sede da Diretoria de Higiene, à rua Conde da Boa Vista, qualquer pessoa poderá verificar pelos atestados de óbito 
dos cemitérios, o número de pessoas diariamente falecidas de gripe, número que, a partir de amanhã, será publicado 
todos os dias.  Na primeira quinzena de setembro faleceram vinte (20) pessoas; na segunda quinzena do mesmo mês 
faleceram dezesseis (16) pessoas, faltando computar os óbitos dos cemitérios de Barro e da Várzea e no presnete mês tem 
sido o seguinte o número de enterramentos de gripentes no cemitério de S. Amaro: 
     Dia 1, um óbito; dia 2, três; dia 3, cinco; dia 4, dois; dia 5, sete; dia 6, três; dia 7, treze. (fim da página). 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 16 out. 1918, ano 94, n. 285, p.1. 
A026 

 
 

1 
 
 
 

5 
 

Dr. Octavio de Freitas 
 
     A convite do Exmo. Sr. governador do Estado assumiu ontem, em comissão, as funções de diretor da Higiene Pública 
do Estado, o ilustre cientista Dr. Octavio de Freitas, nome que, por si só, é uma garantia de competência, zelo e 
dedicação pela causa pública.  Sendo, como é, o Dr. Octavio de Freitas um dos mais brilhantes e reputados 
bacteriologista do Brasil, e como tal unanimemente reconhecido e acatado em todo o país, nenhum outro nome poderia 
melhor encontrar-se neste momento, à altura da espinhosa missão que lhe confiou o governo; nem nenhum poderia ser 
mais bem recebido, quer pela classe médica, quer pela população em geral. 

DR. OCTAVIO de Freitas. Diario de Pernambuco, Recife, 16 out. 1918, ano 94, n. 285, p.1. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Parece continuar a declinar a fase aguda da moléstia reinante nesta capital. 
     A cidade esteve ontem mais movimentada, apresentando as nossas ruas aspecto mais animador. 
     A afluência às farmácias foi mais reduzida. 
 
     Funcionaram hoje os seguintes postos higiênicos: 
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     Torre – Na farmácia da Torre – Dr. Arsenio Tavares e Paulino de Oliveira. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Baptista da Silva e Lino Quintas. 
     Cordeiro – Na farmácia do Cordeiro – Dr. José Climaco e Balthazar de Oliveira. 
     Encruzilhada – Na farmácia Nova – Dr. Armando Macedo e Tavares de Gouveia. 
     Trabalharão no serviço externo de socorro a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Bandeira Filho e Christovão Bessa; Dr. Thomé Dias e Amaro Abdon. 
     9 às 12, Dr. Arthur de Sá e João Buarque; Dr. Alfredo Costa e Francisco Mafra 
     15 às 18, Dr. Francisco Clementino e Heliodoro de Senna; Dr. Fragoso Selva e Senilson de Mello. 
     Na secretaria deverão dar plantão os seguintes empregados: 
     Das 6 às 9, Felix de Mello, Ildefonso Paiva, Manoel Mattos e Manoel Sergio. Sr. Ignacio Souto Maior. 
     Das 9 às 12, Carlos Gomes, Alcindo Freire, Candido de Gusmão e Eugenio Freire. 
     Das 12 às 15, Ignacio Lins, Manoel Bernardo, Felippe Maurilio e Manoel Botelho. 
     Das 15 às 20, Durval Carneiro, João Barbosa, Abel Freire e Osmundo Borba. 
 
     De Natal, recebemos de nosso correspondente especial, o telegrama seguinte: 
     “Natal, 15 – Faleceu ontem a bordo do paquete “Pará”, o Sr. Mozart Barrozo, comerciante em Fortaleza e que viajava 
com destino a essa cidade. 
     Vitimou-o a influenza espanhola. 
     O “Pará” zarpou hoje do porto desta capital a mandado do médico de bordo que se achava atacado do mal estando aos 
cuidados de um enfermeiro ainda convalescente. 
     Fará viagem até Turassú e escalas devendo regressar daquele porto. 
 
     Escrevem-nos: 
     “Primavera, 15 de outubro de 1918. 
     Ilmo. Sr. redator do “Diario de Pernambuco” – Recife – Peço-vos a publicação das seguintes linhas: 
     O modo louvável e humanitário como vem o Cel. Santos Dias, Superintendente e sócio da importante firma Santos 
Dias & Cia., exploradora da Usina União e Indústria, tratando os seus operários e trabalhadores atacados da “Influenza 
Espanhola”, é digno dos mais calorosos elogios. 
     Ao se manifestarem os primeiros casos da contagiosa epidemia o Cel. Santos Dias criou a “Enfermaria Santo 
Antonio” de higiênicas acomodações para os doentes e de competentes enfermeiros que deles cuidam com verdadeiro 
carinho, nada deixando faltar a esses infelizes desprotegidos da fortuna. 
     Os medicamentos, fornecidos pela “Farmácia Primavera”, são ministrados com a máxima regularidade e cuidado. 
     A alimentação dos doentes é preparada com o máximo cuidado e aceio e administrada de acordo com o estado de cada 
enfermo. 
     Os operários e empregados da Usina cuja posição lhes tem permitido o tratamento em suas residências, têm sido 
cumulados de gentilezas e favores pelo Cel. Santos Dias. 
     Que o procedimento altamente louvável do Ce. Santos Dias seja um exemplo e um incentivo para os Srs. Usineiros e 
gerentes de fábricas de nosso Estado. 
     Pela publicação das linhas acima confessa-se agradecido. 
     Vosso constante leitor Nicéas Filho.” 
 
     Foi ontem desinfetado às 2 horas da tarde o mercado de S. José, por ordem da Higiene Pública. 
 
     Foram também desinfetados ontem os armazéns do cais do porto, dirigindo todo o serviço o Dr. Eustachio de 
Carvalho. 
 
     Está em exposição desde ontem na igreja de Santo Antonio a imagem do glorioso S. Sebastião. 
 
     Conclusões do diretor da Saúde Pública Federal e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. 
     Os nossos colegas de “A Provincia” publicaram ontem a informação abaixo que lhe foi fornecida por cópia pelo 
inspetor da Saúde do Porto do Recife: 
     Cópia: Off. Inspetor Saúde Porto Recife. 
     Para vosso governo dou conhecimento seguintes conclusões apresentei ontem Academia Medicina que as aceitou não 
tendo nenhum membro academia discordado. 
     Recomendo divulgação conclusões: 
     I – a influenza espanhola é a simples influenza, sinônimo de gripe; 
     II – a gripe ou influenza é doença multissecular que sob forma pandêmica e sob várias denominações de quando em 
vez percorre o globo; presentemente assim procede, tendo chegado até nós depois de ter explodido em Dacar a 10 de 
setembro; 
     III – a gripe revela-se basicamente pela imediata intoxicação, mais ou menos profunda, porém sempre duradoura do 
sistema nervoso; apesar de proteiforme em seu quadro clínico, esse é o seu caráter patognomonico; 
     IV – a gripe é a doença de maior difusibilidade, contagiosidade e morbilidade; 
     V – sem causa específica única demonstrada, a gripe é, sem dúvida, demonstrada, a gripe única ou tríplice sobre a 
qual atuam influências meteorológica, morbigenas; 
     VI – a epidemiologia registra a existência em toda a parte do globo da gripe nostras menos difusível e de menor 
contágio do que a gripe pandêmica. 
     VII – tentar impedir a invasão pela gripe ou influenza de uma região ou de uma cidade é procurar resolver um 
problema atualmente insolúvel; e um sonho, uma utopia científica, em sua marcha caprichosa e vagabunda a influenza ou 
gripe tem até agora em todos os países menosprezado todos os regulamentos, todas as medidas administrativas e todas 
asa quarentenas; o mais que pôde o higienista aspirar é preservar limitados agrupamentos humanos como enfermarias, 
prisões , colégios, etc., o isolamento, tão eficaz, em geral, em todas as doenças contagiosas é irrealizável na gripe 
epidêmica, a menos que se interrompam por tempo longo todas as relações sociais e todos os contatos daí oriundos; a 
gripe ou influenza epidêmica é portanto doença ubiquitaria inacessível às medidas de profilaxia internacional;’ 
     VIII – as medidas de profilaxia individual são, porém, recomendáveis com probabilidades de êxito; em primeiro lugar 
é recomendável a rigorosa anti-sepsia da boca e das fossas nasais; a prática de várias medidas deve-se o conselho da 
administração pela via gástrica de sais de quinino em dose útil; como preventivo há também quem afirme, com 
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autoridade, ter verificado certa imunidade em relação à gripe epidêmica por parte de pessoas às quais tenha sido 
recentemente aplicada a vacina contra a varíola; 
     IX – a benignidade geralmente reconhecida da gripe não justifica o terror que por vezes se apodera de algumas 
pessoas, diminuindo-lhes a resistência     Trabalharão no serviço de socorro a domicílio os seguintes médicos e 
empregados da higiene. 
     6 às 9, Dr. Bandeira Filho e Christovão Bessa; Dr. Thomé Dias e Abel Freire. 
     9 às 12, Dr. Arthur de Sá e Ildefonso de Paiva; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra 
     15 às 18, Dr. Francisco Clementino e Heliodoro de Senna; Dr. Fragoso Selva e João Buarque. 
     Na sede da Diretoria deverão dar plantão os seguintes empregados: 
     6 às 9 – Felix de Mello, Manoel Mattos, Cabral de Lyra e Manoel Sergio; 
     9 às 12 – Carlos Gomes, Alcindo Freire, Cantidio de Gusmão e Eugenio Freire; 
     12 às 15 – Ignacio Lins, Manoel Bernardo, Felipe Maurilio e José Accioly. 
     15 às 20 – Durval Carneiro Vaz Manso, João Buarque e Telemaco de Mello. 
     Os empregados Amaro Abdon e Lafayette de Sá auxiliarão o aviamento de receituário da repartição na farmácia 
Montenegro. 
     O Dr. Nelson Mello atenderá ao receituário na sede da Diretoria das 19 às 20 horas. 
     Em data de ontem o Dr. diretor de Higiene solicitou do Sr. Dr. prefeito do Recife a proibição de visitas aos cemitérios 
e de acompanhamentos de enterros. 
     Ainda ao Sr. pref. Dirt. De Higiene solicitou providências no sentido de serem enviados diariamente a esta repartição 
e não semanalmente como era costume, os atestados de óbito verificados na cidade. 
     Prosseguem as pesquisas bacteriológicas no sentido de ser identificada cientificamente a “causa mortis” da epidemia.  
Nesse sentido trabalham o diretor do Instituto bacteriológico Dr. Mario Ramos e o próprio diretor de Higiene. 
     Continuam à disposição do público para verificação dos informes que sobre o obituário por influenza tem publicado a 
Diretoria de Higiene, os mapas dos cemitérios desta cidade e os atestados de óbitos relativos à epidemia. 
     Como a farmácia da Torre, onde funciona um posto de socorro, não disponha de pessoal bastante para o serviço, a 
Diretoria de Higiene intimou o seu proprietário a pô-la à inteira disposição desta repartição, no que foi prontamente 
atendido.  Deste modo continua a funcionar alí um posto de socorro, sendo os medicamentos manipulados por 
funcionários da Higiene, pagando o Estado ao proprietário da farmácia apenas o custo do material utilizado. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 17 out. 1918, ano 94, n. 286, p.2. 
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D. MARIA DIVA DE MELLO ALVES 
 
     Faleceu anteontem, às 17 horas, nesta cidade, à rua Velha n. 248, a Exma Sra. D. Maria Diva de Mello Alves, esposa 
do Sr. Raphael de Oliveira Alves, auxiliar da casa Moreira Lima e irmã única do nosso companheiro D. Mario Mello. 
     Vitimou a inditosa senhora a influenza que grassa nesta cidade. 
     D. Maria Diva era filha do saudoso Dr. Manoel do Rego Mello e de sua Sra. D. Maria da Conceição Carneiro de 
Mello.  Nasceu na cidade de Paudalho a 8 de agosto de 1896.  Contava, assim, 22 anos de idade. 
     Teve o infortúnio de perder o pai aos cinco anos, mas recebeu esmerada educação nesta cidade, no Colégio Prytaneo, 
onde conquistou o título de professora, em 1912, após um curso brilhante em que pôs à prova os seus dotes de 
inteligência. 
     Consorciou-se, ultimamente nesta cidade, a 6 de abril com o Sr. Raphael Alves,para quem era toda dedicação e 
carinho nesses seis meses de felicidade que durou o lar anteontem tragicamente desfeito. 
     D. Maria Diva teve até os últimos momentos todo o amparo da ciência.  E seus últimos instantes foram assistidos pelo 
cônego Jeronymo d’Assumpção, vigário da boa Vista, que lhe foi levar o conforto da religião católica. 
     O enterramento realizou-se ontem pela manhã, no cemitério público de Santo Amaro, perante numerosa assistência. 
     À Exma. família da pranteada extinta, notadamente o Sr. Raphael Alves, seu esposo, e ao nosso companheiro Dr. 
Mario Mello, seu irmão, enviamos sentidas condolências. 

D. MARIA Diva de Mello Alves. Diario de Pernambuco, Recife, 17 out. 1918, ano 94, n. 286, p.2. 
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VÁRIAS 
 
     A epidemia espanhola. 

     Conforme as repetidas notícias telegráficas do Rio, confirmadas hoje com vários detalhes, a epidemia de influenza 
está ali grassando com intensidade igual, senão maior, à que se observou aqui. 
     Também a Saúde Pública Federal está a sofrer acusações pelo fato de não ter impedido a entrada do mal, cuja erupção 
e propagação ainda nenhum país do mundo conseguiu evitar. 
     É a mesma triste campanha de exagero e de injustiça, com a diferença de que aqui tem ela assumido uma feição de tão 
cego partidarismo, tão estritamente pessoal, tão monstruosamente mesquinha como em tempo algum jamais houve em 
Pernambuco cousa que se parecesse. 
     Todos vimos como ainda no domingo último, sobre o jovem e malogrado Dr. Abelardo Baltar, agonizante, se 
encarniçava a fúria ensandecida de certa imprensa, que parece ter perdido por completo as noções mais rudimentares da 
compostura, da medida e, até, da solidariedade humana, junto a um leito de sofrimento e de dor.  Agonizasse nele o 
maior dos celerados quanto mais um moço tão digno como quem mais o fosse, cujo único delito consistia em achar-se à 
frente da Higiene Pública do Estado ao irromper, entre nós, uma epidemia que se vem fazendo sentir por toda a parte, 
mais que aqui entendeu-se aproveitar como um achado, para o serviço sempre odioso, ingrato e estéril, das competições 
políticas, em que o “povo”, a “causa do povo”, o “interesse do povo” servem mais uma vez e sempre de “gato morto”. 
     E aqueles aos quais a morte impiedosa golpeou em pleno coração, durante os últimos dias, talvez preferissem que a 
sua dor passasse desapercebidas às lamentações hipócritas de certos patriotas conhecidos a vê-la assim diariamente 
profanada pelas lágrimas de crocodilo com que os mesmos mal disfarçam o triste regozijo que lhes causa a calamidade 
pública, como pasto abundante que vem sendo ao seu mórbido despeito contra tudo e contra todos. 
     É de doer que assim seja; mas é assim, todo o mundo está vendo que é assim. 
     Valha-nos que Deus é grande e a sua misericórdia sem termo.  A calamidade vai passando e, com a graça de Deus 
passará de todo. 
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     É a obra bendita da misericórdia e d o amor, raio de bonança e conforto após a treva e a tempestade... 
     Fique o ódio no seu canto, ainda mais feroz e mais ácido à espreita de nossas desgraças que lhe tragam pasto e regalo; 
mas que a nós outros, a população pacífica, que nada temos com ele, nos venha afinal a paz, a bonança e a saúde. 

VARIAS. Diario de Pernambuco, Recife, 17 out. 1918, ano 94, n. 286, p.3. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Continua a declinar nesta capital a influenza espanhola. 
     Ontem foi grande o movimento de transeuntes nas ruas principalmente nos bairros comerciais. 
     O movimento de carros foi também numeroso, tendo vários estabelecimentos que se achavam fechados, aberto suas 
portas, provando tudo isso que a moléstia vai entrando na sua fase de declínio voltando a população aos seus labores 
quotidianos. 
     A noite continuou o movimento de transeuntes e veículos nas principais artérias da cidade, tendo tido os cafés e 
restaurantes regular concorrência. 
     Na Higiene Pública e na Assistência foram menores o movimento e o receituário. 
 
     O número de óbitos foi resumido. 
 
     O Dr. Diretor da Higiene continuou ontem a tomar as mais enérgicas providências no sentido de dar combate à 
moléstia reinante, tendo continuado também o serviço de desinfecção em vários locais. 
 
     Do boletim de anteontem da segunda região militar destacamos o seguinte: 
     Em quanto durar o atual estado sanitário, fica, da seguinte forma, distribuído o serviço nesta guarnição sem prejuízo 
do serviço do Hospital Militar: Dr. Amaro Wanderley, no 3º R. A. e 36 B. do 12º R. I.; Dr. Isaac Salazar, na 3ª bateria; 
Dr. Alexandre Selva Junior, no 35 batalhão e Dr. Epiphanio Sampaio no 34 durante o impedimento do tenente Dr. 
Arnulpho Lins da Nóbrega e na 8ª C. M. o Sr. Dr. Eustaquio de Carvalho 
 
     Por motivo da epidemia reinante o presidente do “Atlantis Sport Club” resolveu suspender até segunda ordem os 
jogos de futebol. 
 
     O vapor “Purús" entrado ontem em o nosso porto, procedente do rio, trouxe a seu bordo 15 doentes de influenza, 
sendo 11 em estado grave e tendo falecido um dos influenzados. 
 
     O farmacêutico Mariano Lemos tem tratado gratuitamente mais de 26 doentes de influenza e tem obtido resultados 
muito satisfatórios, sendo que todos estão em franca convalescença e não verificou um só caso fatal. 
 
     Hoje funcionarão pela manhã os seguintes postos: 
     Torre – Na farmácia da Torre Dr. José Climaco, Balthazar Oliveira e Homero Nóbrega, farmacêutico. 
     Arruda – Na farmácia do Cordeiro, Dr. José Climaco, Balthazar e Romeu Loyo, farmacêutico. 
     Encruzilhada – Na farmácia Noya, Dr. Armando Machado, Oswaldo Machado e Henrique Demóstenes. 
     Caxangá – Na farmácia Caxangá, Dr. Odilon Gaspar e Eugenio Freire. 
     Arraial – Na farmácia Arrayal, Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Tegipió – Na farmácia Campos, Dr. Arthur de Sá e Lafayette de Sá. 
     Afogados – Na farmácia Central, Dr. Severino Cruz e Freitas Botelho. 
     Rua Imperial – Farmácia Imperial, Dr. João Rodrigues e Tavares Gouveia. 
 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Bandeira Filho e Carlos Gomes; Dr. Thomé Dias e Manuel Mattos. 
     9 às 12 – Dr. Oswaldo Loureiro e Ildefonso de Paiva; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra. 
     15 às 18 – Dr. Francisco Clementino e João Barboza; Dr. Fragoso Selva e Vaz Manso. 
     Na sede da Diretoria deverão dar plantão hoje os seguintes empregados: 
     6 às 9 – Felix de Mello, Cantidio de Gusmão e Manuel Bernardo. 
     12 às 15 – Ignacio Lins, Felipe Maurilio e José Accioly. 
     15 às 20 – Durval Carneiro, Heliodoro de Senna e Telemaco de Mello. 
      O empregado Amaro Abdon auxiliará o aviamento do receituário da repartição na “Farmácia Nacional”. 
     O Dr. Nelson Mello Atenderá ao receituário das 18 às 20 horas, na sede da repartição. 
     Por ato de ontem o Dr. Diretor de Higiene requisitou a farmácia do Cordeiro para uso do governo porquanto a mesma 
farmácia não dispunha de pessoal suficiente para atender ao serviço do posto de socorros nela instalado. 
     O Dr. Diretor de Higiene entendeu-se com o Dr. Diretor do Saneamento no sentido de começar de amanhã o serviço 
de irrigação das ruas e praças, serviço que será sempre efetuado pela madrugada a fim de não prejudicar o movimento da 
cidade. 
     Apresentaram-se ontem para auxiliar o serviço externo da Diretoria de Higiene os farmacêuticos Homero Nóbrega e 
Romeo Loyo que trabalharam a perfeito contento nos postos da Torre e do Cordeiro. 
     O Dr. Diretor de Higiene solicitou ontem do Dr. Prefeito da capital a fixação do preço máximo de seiscentos réis 
($600) para a garrafa de leite. 
     O Dr. Prefeito da capital pôs à disposição da Diretoria de Higiene, de acordo com a requisição que a respeito o Dr. 
Diretor de Higiene fizera ao exmo Sr. Dr. Secretário-Geral os médicos Drs. Joaquim Maria Ponce de Leon, Arthur 
Gonçalves e Manoel de Freitas Guimarães. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Conforme temos assinalado nos últimos três dias, a epidemia vem evidentemente declinando, o que a diminuição do 
movimento das farmácias confirma dia a dia.  Essa mesma impressão nos têm dado todos os principais clínicos da 
cidade. 
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     O movimento nas ruas continua a aumentar, assim o número de bondes e outros veículos, bem como a freqüência nos 
cafés e restaurantes. 
     Alguns dos estabelecimentos fechados por motivo da moléstia, começam a reabrir. 
     Há enfim como que um renascimento de vida e de esperança; e só podemos fazer votos para que ele se acentue. 
     Continuam fechadas as casas de diversões, providencia que a Higiene sabiamente mantém no interesse geral, 
porquanto conservando-se a população recolhida aos seus lares, desde as primeiras horas da noite, evitam-se os 
resfriamentos, as reinfecções e outros motivos de recaída. 
 
     Ontem prosseguiu a desinfecção dos armazéns do cais do porto. 
 
     Foram também desinfetados, sob a direção do Dr. Eustáquio de Carvalho a repartição Geral dos Correios, o quartel do 
Esquadrão de Cavalaria e o cruzador “Tiradente”. 
 
     Funcionarão hoje os seguintes postos higiênicos: 
     Torre – Na farmácia da Torre Dr. Arsênio Tavares, Paulino de Oliveira e Romeu Loyo. 
     Cordeiro – Na farmácia do Cordeiro, Dr. José Climaco, Balthazar e Homero Nóbrega.. 
     Encruzilhada – Na farmácia Noya, Dr. Armando Macedo, Oswaldo Machado e Henrique Demosthenes. 
     Caxangá – Na farmácia Caxangá, Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Arraial – Na farmácia Arrayal, Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Tigipió – Na farmácia Campos, Dr. Arthur de Sá e Lafayette de Sá. 
     Afogados – Na farmácia Central, Dr. Odilon Gaspar e Freitas Botelho. 
     Rua Imperial – Farmácia Imperial, Dr. João Rodrigues e Tavares Gouveia. 
     Farmácia Triumpho – Dr. Ramos Leal e Ildefonso Paiva. 
     Estão trabalhando no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Bandeira Filho e Carlos Gomes; Dr. Thomé Dias e Manuel Mattos. 
     9 às 12 – Dr. Oswaldo Loureiro e Ildefonso de Paiva; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra. 
     15 às 18 – Dr. Francisco Clementino e João Barbosa; Dr. Fragoso Selva e Vaz Manso. 
     Na sede da Diretoria deverão dar plantão amanhã os seguintes empregados: 
     6 às 9 – Felix de Mello, Cantidio de Gusmão e Manuel Bernardo. 
     12 às 15 – Ignacio Lins, Felippe Maurilio e José Accioly. 
     15 às 20 – Durval Carneiro, Heliodoro de Senna e Telemaco de Mello. 
     O empregado Amaro Abdon auxiliará o aviamento do receituário da repartição na “Farmácia Nacional”. 
     O Dr. Nelson Mello atenderá ao receituário das 18 às 20 horas na sede da repartição. 
 
     A Diretoria de Higiene forneceu à imprensa a seguinte nota sobre os óbitos de influenza ocorridos durante o mês 
corrente: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  2 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  3 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 

 
     O Dr. diretor de Higiene oficiou ao Dr. chefe de Polícia no sentido de ser exercida permanente vigilância policial 
sobre as farmácias do Cordeiro e da Torre que estão sob a ação direta da Higiene porquanto não dispunham de suficiente 
pessoal. 
 
     O Dr. Armando Maia, profissional da Escola Agrícola e Veterinária, ofereceu à Diretoria de Higiene os seus serviços 
gratuitos que foram aceitos. 
 
Nomeados ontem pelo Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado ontem mesmo entraram em trabalho os Srs. Drs. Armando 
Meira Lins e Paulo Correia de Araújo, inspetores sanitários, em comissão. 
 
     Estão trabalhando desde anteontem a serviço da Higiene os médicos Drs. Arthur de Sá e Isaac Salazar, da Instrução 
Pública, requisitados pela Diretoria de Higiene. 
 
     O Dr. diretor de Higiene dirigiu-se por ofício ao Sr. Diretor do Banco do Brasil nesse Estado solicitando-lhe 
facilitasse troco para poder ser melhor feito o socorro pecuniário a domicílio. 
 
     Ontem pela manhã os Drs. diretores do Saneamento e das Obras Públicas puseram à disposição da Diretoria de 
Higiene cerca de 60 trabalhadores ao todo. 
 
     Será ainda intensificado o serviço de socorro à domicílio e aumentado o número de postos. 
 
     Ontem mesmo teve início o serviço conjunto de irrigação e varrição das ruas e praças da cidade, sob a direção do Dr. 
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diretor de Higiene e com auxílio dos Srs. Drs. diretores do Saneamento e Prefeito do Recife. 
 
     Ontem, cerca de 16 horas, sem prévio aviso, a Saúde do Porto, fez desembarcar do vapor “Purús” e meter numa 
lancha que mandou atracar no cais da rua da aurora, onde desemboca a rua do Riachuelo, vários doentes de influenza em 
estado grave.  A Diretoria de Higiene tendo disto conhecimento, imediatamente fez remover esses doentes para o hospital 
de Santa Agueda. 
 
     Fórmulas dos medicamentos usualmente distribuídos pela Diretoria de Higiene: 

N.º 1 
     Água laxativa Viennense (a fórmula) 

N.º 2 
     Aspirina 15 centgrs.; Fenacetina (aã Bromidrato de qq, (20 centgrs. 

N.º3 
     Xarope de plygala (aa; Idem de tolú (50 centgrs.; Benzoato de sódio 4 grs; Xarope de morfina 30 grs. 

N.º 4 
     Infuso de sabugo 120 grs. Tintura de acônito XX gotas; Acetato de Amônio 8 grs.; Xarope de canela 30 grs. 
 
     Escrevem-nos: 
     Procissão de Penitência de São Sebastião. 

     A mesa regedora da irmandade do Glorioso Mártir São Sebastião, ereta na igreja de N. S. do Terço, de acordo com o 
Revdm. Sr. vigário Henrique Xavier, resolveu fazer uma procissão de penitência a São Sebastião qual terá lugar a 22 do 
corrente (terça-feira) devendo movimentar-se pelas 6 horas da tarde, afim de percorrer a freguesia de São José. 
     A milagrosa imagem depois da procissão ficará em exposição na igreja de S. José de Ribamar, até o término da 
epidemia reinante. 
     Os terços continuarão a ser rezados na citada igreja. 
     A aludida mesa regedora pede a todas as famílias católicas o obséquio de iluminarem as suas casas na ocasião da 
passagem do préstito religioso. 
     As pessoas que deverão acompanhar a procissão devem ir munidas de uma vela achando0se na mesma igreja para 
serem distribuídas lanternas. 
     Terá lugar na terça-feira, pelas 7 horas uma missa rezada em louvor a São Sebastião. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 19 out. 1918, ano 94, n. 288, p.1. 
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DIARIO SOCIAL 
 
FALECIMENTOS 
     D. ERNESTINA LOPES PINTO DE MAGALHÃES – No “Recife-Hotel”, faleceu anteontem, às 2 horas e 15 
minutos da madrugada, vitimada pela influenza, a Exma. Sra. D. Ernestina Lopes Pinto de Magalhães, digna consorte do 
Sr. Julio Pinto Magalhães, sócio da firma M. R. Quintas & C., desta praça, proprietária daquele estabelecimento. 
     D. Ernestina de Magalhães contava apenas 28 anos de idade e deixa filhos de seu consórcio. 
     Era uma senhora que gozava de bastante estima pelas peregrinas virtudes e raros dotes que possuía. 
     Era irmã da Exma Sra. D. Julia Quintas, esposa do Sr. Manoel R. Quintas, da referida firma e dos pequenos José e 
Adriano. 
     A notícia de sua morte ecoou dolorosamente entre as pessoas de suas relações de amizades. 
     O enterramento verificou-se anteontem às 11 ½ horas no cemitério de Santo Amaro. 
     Sobre o ataúde viam-se inúmeras coroas mortuárias com expressivas legendas. 
     À Exma. família da inditosa senhora, notadamente ao Sr. Julio P. Magalhães, seu esposo, apresentamos as nossas 
condolências. 
 
     Vitimada pela epidemia reinante, faleceu ontem pela madrugada, às 3 horas em casa de sua residência à rua Vidal 
Negreiros n. 142, a Exma. Sra. D. Francellina Lopes Pimentel, viúva do saudoso tenente do exército João Baptista 
Cavalcanti Pimentel. 
     D. Francelina Pimentel contava apenas 33 anos de idade, tendo deixado na orfandade os seguintes filhos: 
     Albertina, Antonietta, Argentina, Adalgisa, Aracy, Annita e Avany, todos de menor idade. 
     Era uma senhora virtuosa pelos seus formosos dotes do coração e espírito e sociedade, onde gozava de estima e 
contava vasto círculo de relações de amizade, geralmente bem quista no seio de nossa sociedade. 
     Lamentando o falecimento da inditosa senhora, apresentamos as nossas condolências ao exmo. Sr. D. José de Oliveira 
Lopes, bispo de Floresta, seu primo e ao Sr. Luiz Cezar de Lima, sub inspetor municipal, seu cunhado. 
 
     Vitimada da influenza, sucumbiu no dia 13 do corrente, nesta capital, à rua da Fundição n.º 34, o tenente da Guarda 
Nacional, Sr. Silvino de Farias Torres. 
     Era casado com a Exma. Sra. D. Jesuína Gondim Torres e deixa desse consórcio 2 filhos: Maria e João. 
     Era geralmente bem quisto entre os seus companheiros e amigos, tendo sua morte causado funda mágoa. 
     Pêsames à sua desolada esposa. 
 
     Faleceu ontem, nesta capital, na residência de seu sogro, Sr. Cel. Manoel Vieira da Cunha, o infortunado Sr. Dr. 
Bianor Marques Baptista, juiz de direito de Água Preta. 
     O finado era casado com a Exma. Sra. D. Maria Marques Baptista. 
     O enterramento realiza-se hoje, às 10 horas, no cemitério de Santo Amaro, saindo o féretro do necrotério público. 
     Nossas condolências à ilustre família do extinto, nomeadamente à sua desolada esposa e a seus cunhados Dr. Manoel 
Cavalcante e Antonio Cavalcante. 

DIARIO Social. Diario de Pernambuco, Recife, 19 out. 1918, ano 94, n. 288, p.2. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Dia a dia mais se acentua, felizmente, o declínio da epidemia.  O movimento da cidade, conquanto ainda se ressinta 
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do grande número de convalescentes que se mantêm recolhidos, vai evidentemente aumentando; e – o que é bastante 
significativo – a azafama das farmácias o decresce a olhos vistos. 
     Continuam fechadas as casas de diversões. 
 
O Exmo. Sr. arcebispo metropolitano tem visitado todas as casas de caridade da capital, ministrando aos doentes os mais 
confortantes conselhos. 
 
     O Sr. Dr. Armando Maia, que ofereceu à Diretoria de Higiene seus serviços gratuitos, visitou ontem vários açougues 
do mercado de S. José tendo encontrado em um deles certa quantidade de carne verde viciada que teve o cuidado de 
mandar inutilizar levando o fato ao conhecimento da Diretoria de Higiene. 
 
     Continua a inspirar cuidados o estado do Monsenhor Freitas Machado, secretário do arcebispado. 
 
     Escrevem-nos: 
     Procissão da Penitência – A mesa regedora da irmandade do Glorioso mártir São Sebastião, ereta na Igreja de N. S. 
do Terço, de acordo com o Revdmo. Sr. vigário Henrique Xavier resolveu fazer hoje uma procissão de penitência a São 
Sebastião devendo movimentar-se pelas 6 horas da tarde afim de percorrer a freguesia de São José. 
     A milagrosa imagem depois da procissão ficará em exposição na igreja de S. José de Ribamar, até o término da 
epidemia reinante. 
     Os terços continuarão a ser rezados na citada igreja. 
     A aludida mesa regedora pede a todas as famílias católicas o obséquio de iluminarem as suas casas na ocasião da 
passagem do préstito religioso. 
     As pessoas que deverão acompanhar a procissão devem ir munidas de uma vela achando-se na mesma igreja lanternas 
para serem distribuídas. 
     Terá lugar hoje às 7 horas uma missa rezada em louvor a São Sebastião. 
     A procissão percorrerá o seguinte itinerário: Vidal de Negreiros, Coronel Suassuna, Tobias Barreto, Marcilio Dias, 
Pátio do Mercado Velho de Santa Rita, Pescadores, Calçadas, Largo das Cinco Pontas Jardim, Pátio do Floriano, Beco 
dos Açouguinhos, Assunção, Nogueira e São José de Ribamar a recolher-se. 
 
     O Sr. Coronel Antonio Ferreira Gyria, comerciante nesta praça, recebeu os seguintes telegramas: 
     De Salgueiro: - Estado sanitário não bom. – Francisco Correia. 
     - De Belmonte: 
     Bons. Tudo em paz. – Gonzaga. 
     - De Alagoa de Baixo: 
     Estado sanitário aqui bom.  Alguns casos de influenza nos subúrbios. – Coronel Né. 
     - De Petrolina: 
     Epidemia reinante aqui.  – Honorato Marinho. 
 
     Moradores de Afogados reclamam a quem de direito providências para um grupo de indigentes, vindos do interior e 
que estão alojados por baixo da cobertura da estação da via Central em estado de completo abandono. 
 
     Esteve ontem em nosso escritório o Sr. Pedro Pinheiro Lyra que nos pediu para reclamar junto aos poderes 
competentes contra o procedimento adotado na farmácia Ribeiro, à praça Maciel Pinheiro onde mandou aviar uma 
receita. 
     Disse-nos o Sr. Pinheiro que pela receita que mandara despachar noutras farmácias pelas quantias de 15$000 e 
17$000, na farmácia Ribeiro pagou 27$000, tendo sido maltratado por ter reclamado contra tamanha exorbitância. 
     Outras pessoas tem vindo ao nosso escritório reclamar contra esses abusos de algumas farmácias. 
 
     Centro musical – Devido à epidemia reinante e estando muitos profissionais atacados de influenza, resolveu o Centro 
Musical Pernambucano suspender seus ensaios de orquestra até segundo aviso, assim como não realizar neste mês o 
concerto projetado, cujo programa já estava em ensaios. 
 
     Remetem-nos para ser publicado: 
     “Recife, 21 de outubro de 1918 – Sr. Redator do ‘Diario de Pernambuco’. – Cordiais saudações – Rogamos a V. S. a 
delicadeza de pelo seu jornal pedir ao ilustre Sr. Dr. Luiz Porto Carreiro, diretor da Escola Normal Oficial, o adiamento 
dos exames da referida escola, em virtude do estado anormal, determinado pela epidemia reinante. 
     O Sr. Dr. Porto Carreiro como pai de família bem pode compreender a situação de uma família que se encontra no 
leito, prostrada por uma moléstia pertinaz como a que ora invade os nossos lares. 
     As nossas filhas que ainda se encontram doentes mal deixam o leito e têm de sair para a escola a fim de prestarem 
exame. 
     Portanto é justo que diante de uma situação desta, o Dr. Porto Carreiro num gesto digno adie para fins de novembro os 
exames a terem início no dia 4 do mês acima aludido. 
     De V. S.  e obrig. – Muitos pais de normalistas.” 
 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médicos que 
as receitem e receberão medicamentos grátis: 
     AFOGADOS – Na farmácia Central – Dr. Odilon Gaspar e Ildefonso de Paiva; 
     CAXANGÁ – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire; 
     TORRE – Na farmácia da Torre – requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega; 
     CORDEIRO – Na farmácia do Cordeiro – Dr. José Climaco, Balthazar de Oliveira e farmacolando Romeu Loyo; 
     SANTO ANTÔNIO – Na farmácia Americana – Dr. Costa Carvalho e Carlos Rios; 
     BOA VISTA – Na farmácia Silva Ferreira – Dr. Aurelio Domingues e João Barboza; 
     RUA IMPERIAL – Farmácia Imperial, requisitada – Dr. João Rodrigues e Jorge Silveira e farmacolando Osmundo 
Borba; 
     TEGIPIÓ – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e Lafayette de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega; 
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     ARRAIAL – Na farmácia do Arrayal – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire; 
     PAULISTA – Na FARMÁCIA Paulista – Dr. Severino Cruz e Freitas Botelho; 
     ARRUDA – Na farmácia do Arruda – Drs. Bernardino Ramos Leon Quintas e farmacolando José Gurgel; 
     SANTO AMARO – Na farmácia União – Dr. Arthur Gonçalves e farmacolando Antonio Nemezio; 
     ENCRUZILHADA – Na sede da 3ª delegacia de saúde, no prédio da escola Maciel Pinheiro – Drs. Armando Macedo 
e Cruz Ribeiro, Henrique Demosthenes, Durval Carneiro e Manoel Mattos; 
     POÇO – Na farmácia do Poço – Dr. Monteiro de Moraes e Paulino de Oliveira. 
 
     Trabalharão na sede da Diretoria os seguintes empregados: 
     6 às 9 – Felix de Mello e Cantidio de Gusmão; 
     10 às 14 – Cabral de Lyra e Manoel Sergio; 
     14 às 18 – Felippe Maurilio e José Accioly; 
     18 às 20 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Selva Junior e Vaz Manso; Dr. Fragoso Selva e Carlos Gomes; 
     9 às 12 – Dr. Oswaldo Loureiro e Christovão Bessa; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra; 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Fragoso Selva e Carlos Rios. 
 
     Por motivo de posto que funciona na Graça não ter funcionando ontem e anteontem por falta de doentes que o 
procurassem conforme verificou o Dr. Monteiro de Moraes escalado para aquele distrito, acaba de ser suprimido este 
posto. 
 
     Foram criados novos postos em Santo Amaro, na farmácia “União”, em Paulista, na farmácia de Paulista e no Poço, 
na farmácia do “Poço”. 
 
     Os postos que funcionam nas farmácias Triumpho e Noya, na Encruzilhada, passaram a funcionar na sede da 3ª 
delegacia de saúde, recém-instalada no prédio da escola Maciel Pinheiro, naquele local. 
 
     Desde muitos dias estão auxiliando o aviamento do receituário da Diretoria de Higiene, na farmácia Nacional, à rua 
Floriano Peixoto, os funcionários Amaro Abdon e Lafayette de Sá. 
 
     Já se acham instaladas, respectivamente, nos prédios da Escola Felippe Camarão, na rua da Intendência e da Escola 
Maciel Pinheiro, na Encruzilhada, as 2ª e 3ª delegacias de saúde. 
     Hoje as 1ª e 4ª delegacias serão instaladas nos prédios, respectivamente da Biblioteca Pública, em Santo Antonio e do 
Grupo Escolar Wenceslau Braz, na Madalena. 
 
     O inspetor sanitário das escolas, Dr. Costa Pinto intimou a encerrarem as aulas que já tinham iniciado, os diretores do 
Ginásio Ayres Gama e a Escola que funciona à rua da Assumpção n. 128. 
 
     Atendendo a um pedido que lhe fizera seu colega do Ceará, o Dr; Diretor da Higiene fez pôr à disposição daquele 
funcionário o material e o pessoal da comissão sanitária que estacionava na fronteira de Ceará com Pernambuco. 
 
     Hoje, a pedido do S. Exe. Revdma. D. Sebastião Paes Leme, terá início o serviço de desinfecção dos edifícios 
religiosos, iniciando-se esse serviço pelo palácio arquiepiscopal, na Soledade. 
 
     Óbitos da influenza ocorridos neste mês: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  3 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  2 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 
Dia 18  56 óbitos 
Dia 19  47 óbitos 
Dia 20  38 óbitos 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 22 out. 1918, ano 94, n. 291, p.1. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     O “Jornal Pequeno” publicou ontem o seguinte: 
     “As informações prestadas ao público pelo atual diretor da Higiene, relativamente ao estado sanitário da cidade e às 
medidas com que S.S. vem combatendo a influenza, podem sugerir comentários de toda natureza.  Ninguém de boa fé 
negará ao Dr. Octavio de Freitas, quando é solicitado, por exemplo, pelos jornais, a manifestar-se de público, uma 
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probidade científica a toda a prova.  Daí a confiança gera, nas suas palavras e na sua ação. 
     Quando se lhe pergunta, como nós o fizemos hoje, se é exato que o coeficiente da mortalidade aumenta ou está 
estacionário o Dr. Octavio de Freitas não procura subterfúgios para responder: 
     - Não tenho direito de retirar a minha confiança no corpo médico que me auxilia.  Organizei um serviço, já 
regularizado, mais ou menos, de notificação diária obrigatória das moléstias e dos óbitos pela influenza, justamente para 
poder constatar com segurança as alternativas da epidemia.  Medida elementar em tais emergências, ela reveste-se, 
entretanto, de uma importância capital.  É com esta notificação e com o serviço de visitas domiciliares, a cargo dos 
médicos da Higiene, de acordo com as minhas determinações, fornecendo-me também diariamente, os novos casos de 
influenza, que eu fico habilitado a saber no certo o grau de intensidade da epidemia, tanto sob o ponto de vista da 
letalidade, como sob o ponto de vista da propagação do mal. 
     Ora, pelas notificações que a Higiene recebe, vinda do cemitério de Santo Amaro, para onde convergem todos os 
sepultamentos dos bairros centrais da cidade, só me é dado concluir que a epidemia declina.  E quanto à propagação da 
influenza, baseado nas informações que me trazem os médicos incumbidos das visitas domiciliares, informações de cuja 
veracidade a ninguém é lícito contestar, pois elas procedem de profissionais probidosos e dedicados, também estou 
autorizado a declarar que a sua intensidade decresce sensivelmente. 
     - E como se explica a insistência da reportagem d’”A Província”, reafirmando, todos os dias, que o número de 
cadáveres sepultados no cemitério de Santo Amaro, oscilando abaixo e acima de 100, é duas e mais vezes superior à nota 
fornecida à imprensa pela Diretoria de Higiene? 
     - Efetivamente com o atestado expresso de influenza, são notificados apenas os óbitos que a Higiene denuncia.  Sobre 
isto não deve haver a menor dúvida.  Mas ao lado destes ainda persistem os atestados de moléstias indeterminadas, que 
eu acreditava desaparecerem com a indicação do Dr. Ascanio Peixoto para verificador dos óbitos de pessoas falecidas 
sem assistência média ou de pessoas enviadas ao Necrotério sem atestado de facultativos.  Vejo, porém, que apenas está 
mudado o nome de moléstia indeterminada para “thanatomorbia”. 
     Se os ilustres redatores d’”A Provincia” tivessem tomado em consideração uma carta que lhes enviei sobre “redatores 
técnicos”, poderiam verificar que não se toma como critério, para avaliar da extensão de uma epidemia, retirar-se a média 
da mortalidade diária e atribuir à influenza todos os demais óbitos. 
     Mas isso é uma questão de que eu me preocuparei em tempo, talvez mesmo pelos jornais. 
     Eu não oculto a verdade, meu amigo.  É a minha norma, velha e invulnerável.  Falo-lhe com a mesma sinceridade 
com que atendo aos representantes dos demais jornais quando me procuram.  Ocultar o coeficiente da mortalidade, 
notadamente nas quadras epidêmicas, é um erro desastradíssimo. 
     Não há prejuízo em levar ao conhecimento da população o obituário progressivo ou estacionário de uma epidemia.  
Chega a ser uma necessidade.  À primeira impressão de pânico que é um estado inevitável de psicologia coletiva nestas 
ocasiões sobrevém a calma no espírito da população que se torna mais precavida, mais moderada nos hábitos, mais 
previdentes, adotando por si mesmo um regime mais consentâneo com a profilaxia recomendada pelas autoridades 
sanitárias. 
     Fosse a Higiene ocultar a gravidade do momento sonegando ao conhecimento da população o obituário exato da 
epidemia, inegavelmente mais difícil, senão negativa, em grande parte seria a nossa ação combativa do mal.  Porque não 
teríamos a colaboração da iniciativa particular usando das precepções profiláticas que recomendamos. 
     Por todas essas razões, que visam apenas bem informar o público, tem o “Jornal Pequeno” meios de elucidar os seus 
leitores. 
     O hábito dos estudos de gabinete blinda os nervos dos homens de uma serenidade quase que invencível.  Chamados às 
atividades dos cargos administrativos, eles conservam essa virtude intelectual.  Nada os irrita. Parecem feitos de gelo ou 
de aço.  Sentem e agem com a inteligência.  É a impressão que trazemos do Dr. Octavio de Freitas.  O ilustre higienista, 
sereníssimo, não se aborrece nem mesmo com as interpelações amiudadas de nossa reportagem. 
 
     Esteve ontem nesta redação o padre José Venancio de Mello, diretor do Dispensário de S. Sebastião. 
     Comunicou-nos haver recebido da Prefeitura do Recife a quantia de um conto de réis para distribuir com os pobres. 
     O padre José Venancio não só incumbiu algumas damas de caridade e vigários da distribuição de esmolas, como ele 
próprio fez parte dessa tarefa. 
     A quantia remetida foi distribuída com pessoas enfermas de S. Amaro, Torre, Iputinga, Remédios, Afogados e 
Encruzilhada. 
     Em algumas casas, declarou-nos o padre Venancio, havia famílias inteiras atacadas do mal, sem uma única pessoa que 
pudesse prestar socorro ou chamar a assistência. 
     Noutras, os doentes ignoravam que o governo fornecia médicos e remédios, sendo assim bastante proveitosa essa 
visita. 
     Num dos arrabaldes, as damas de caridade encontraram uma família desabrigada, sob uma árvore, em completa 
prostração, sem remédios e sem alimentos. 
     Tendo decrescido o número de pobres que costumam aparecer bisemanalmente no dispensário, o padre Venancio, 
além da esmola remetida pela Prefeitura, distribuiu também nessas visitas, parte do dinheiro que m andam ao dispensário 
para os seus socorridos. 
 
     De Limoeiro recebemos o seguinte telegrama: 
     “LIMOEIRO, 23 – Durante o período de 10 a 30 do corrente teve esta cidade cerca de 800 influenzados, tendo havido 
três casos fatais. 
     O Coronel Pinheiro, prefeito municipal e o Dr. Borges, médico local, empregam os meios necessários para debelar o 
mal, fornecendo o prefeito medicamentos grátis às pessoas pobres. 
     Sob a direção do Dr. Borges foi iniciada hoje a irrigação e desinfecção da cidade, tendo o prefeito posto à disposição 
do médico para esse fim carros da Ferro Carril e grande quantidade de desinfetantes, estando empregada nesse serviço 
uma turma de trabalhadores. 
     O mal decresce sensivelmente, estando a população confiada nos poderes públicos e na ação do médico. 

Limoeirenses. 
 
     Ontem o Sr. Desembargador chefe da polícia recebeu do Sr. major Samuel Rios, diretor do presídio de Fernando de 
Noronha, o seguinte telegrama: “Vitimado pela epidemia da influenza espanhola faleceu hoje na enfermaria desse 
presídio o sentenciado Manoel Rodrigues Campello, que fora condenado pelo júri de São Lourenço”. 
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     Na enfermaria da Casa de Detenção faleceu anteontem, vitimado por influenza espanhola o sentenciado Antonio 
Alves Feitoza. 
     O morto procedera do município de Canhotinho condenado à pena de 11 anos e 8 meses de prisão simples pelo crime 
previsto no artigo 294, parágrafo 2º, combinado com o artigo 64 do código penal. 
     Ontem o administrador daquele estabelecimento comunicou o fato ao Sr. Desembargador chefe de polícia. 
 
     Do Quartel General: 
     “É hoje, o seguinte o estado sanitário da tropa dessa guarnição: Hospital 75 (46 de influenza), sendo  X da Armada 
Nacional; enfermaria do 12º R. I., 15; todos em convalescença; 3º R.A., 1; 8ª C. M. 4. 
     Por tão lisonjeira estatística, congratulo-me com os meus camaradas, oficiais e praças da guarnição, nos quais 
encontrei o máximo empenho em auxiliar a execução das medidas postas em prática para debelação da moléstia que sob 
forma muito grave aqui se manifestara.  Oportunamente direi dos serviços prestados pelos Srs. Tenente-coronel Dr. 
Chefe do Serviço de Saúde e major Dr. Diretor do Hospital Militar e médicos em serviço na guarnição os quais 
eficazmente auxiliados pelo pessoal do Hospital das unidades, salientaram-se pela sua extraordinária dedicação 
mostrando-se verdadeiramente compenetrados de sua árdua humanitária e nobilíssima missão bem como de quanto 
fizeram os Srs. Comandantes das unidades e seus oficiais na emergência atual”. 
 
     O Sr. Camillo Pereira Carneiro em nome da firma Pereira Carneiro & Cia., de que é chefe nesta praça, acaba de fazer 
entrega a S. Exe. Revdma. o Sr. arcebispo metropolitano da importância de 50:000$000 para ser distribuída pelos pobres 
atacados da influenza. 
     D. Sebastião Leme entregou a citada importância aos vigários afim de que estes se incumbam da sua distribuição 
pelos pobres influenzados tendo distribuído pequenas quantias à Santa Casa, aos hospitais e ao Dispensário dos pobres. 
     O Sr. arcebispo mandou que fossem socorridos também os operários das fábricas Paulista, Camaragibe Macacheira, 
Torre, Nathan e Várzea.  
     S. Exe. Revdma. distribuiu do seguinte modo os 50:000$000 conforme a lista que nos remetem: 
 

Vigário da Boa Vista   1:000$000 
Vigário do Recife      500$000 
Vigário de S. Antônio      500$000 
Vigário de S. José   2:000$000 
Vigário de Afogados   2:000$000 

Vigário do Barro    2:000$000 
Vigário das Graças   1:000$000 

Vigário da Encruzilhada   2:000$000 
Vigário da Piedade   2:000$000 
Vigário de Olinda   1:000$000 

Vigário da Torre    2:000$000 
Vigário de Casa Forte   1:000$000 
Vigário de Beberibe   2:000$000 
Vigário da Várzea   2:000$000 
Operários de Paulista   1:000$000 

Operários de Camaragibe   1:000$000 
Operários de Macaxeira   1:000$000 

Operários de Nathan   1:000$000 
Operários da Torre      500$000 
Operários da Várzea      500$000 
Santa Casa    5:000$000 

Dispensário dos Pobres   5:000$000 
Dispensário de S. Vicente Paula  1:000$000 

Hospital Lázaros       200$000 
Hospital da Mendicidade   1:000$000 

Hospital S. Agueda   1:000$000 
Hospital Pedro II    2:000$000 

Padres do Colégio Nóbrega     500$000 
Padres Franciscanos      500$000 
Padres Capuchinhos      500$000 
Padres Salesianos      500$000 
Padres Carmelitas      500$000 

 
     O restante, 6:300$000 foram entregues ao Círculo Católico para distribuir principalmente com os embarcadiços. 
 
     Da cidade do Cabo nos foi dirigido o seguinte telegrama: 
     CABO, 23 – A influenza espanhola está grassando nesta cidade de um modo assustador. 
     Estão atacados do mal perto de 600 pessoas.  Pedimos socorro ao governo afim de mandar desinfetar a cidade onde 
tem se dado grande número de óbitos verificados nos últimos dias. 
     Apelamos para esse órgão afim de não se fazerem esperados os recursos necessários.  Saudações. – (aa) Thomé 
Pontual, Antonio Casemira, tabelião Cordeiro, Armando de Carvalho, Theophilo Barros, Pedro Joaquim de Sant’ Anna, 
Josephino Peixoto, Rosal, José Antonio Paiva, Manoel Gonçalves Fernanes, tenente Sabino, delegado Pedro Maranhão. 
 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médicos que 
as receitem e receberão medicamentos grátis: 
     AFOGADOS – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva; 
     CAXANGÁ – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire; 
     TORRE – Na farmácia da Torre – requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega; 
     CORDEIRO – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola “Wenceslau Braz”, na praça 
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João Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque de Lima; 
     SANTO ANTÔNIO – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – 
Drs. José Climaco e Jorge Bittencourt, Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenorio; 
     BOA VISTA – Deixou de funcionar na sede da Diretoria passando a funcionar na sede da 2ª delegacia de saúde, na 
escola Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Gustavo Pinto, Manoel Mattos e 
Durval Carneiro; 
     RUA IMPERIAL – Farmácia Imperial, requisitada – Dr. João Rodrigues e farmacolando Romeu Loyo; 
     TEGIPIÓ – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega; 
     ARRAIAL – Na farmácia do Arrayal – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire; 
     PAULISTA – Na farmácia Paulista – Dr. Severino Cruz e Osmundo Borba; 
     ENCRUZILHADA – Na sede da 3ª delegacia de saúde, no prédio da escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada – Drs. 
Alfredo de Medeiros e Cruz Ribeiro, Augusto de Gusmão e João Buarque; 
     ARRUDA – Na farmácia do Arruda – Dr. Meira Lins e farmacolando José Gurgel e Carlos Rios; 
     SANTO AMARO – Na farmácia União – Dr. Arthur Gonçalves e farmacolando Antonio Nemezio e farmacêutica 
Laura Toscana de Britto; 
     POÇO – Na farmácia do Poço – Dr. Baptista da Silva e Paulino de Oliveira. 
 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Souto Maior e Carlos Gomes; Dr. Fragoso Selva e Alcindo Freire; 
     9 às 12 – Dr. Bandeira Filho e Francisco Mafra; 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Nelson de Mello e Carlos Rios. 
 
     Trabalharão na sede da Diretoria os seguintes empregados: 
     6 às 10 – Felix de Mello e Cabral de Lyra; 
     10 às 14 – Manoel Sergio e Christovão Bessa; 
     14 às 18 – Felippe Maurilio e José Accioly; 
     18 às 20 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
 
     Desde anteontem acham-se completamente restabelecidos e em serviço os médicos do Posto de Assistência, motivo 
porque deixaram de trabalhar naquele posto onde trabalhavam intensivamente os Srs. Drs. Odilon Gaspar e Jorge 
Bittencourt. 
 
     Por motivo da instalação das quatro delegacias de saúde em pontos centrais das zonas a que correspondem foram 
suprimidos os três postos de socorros de Santo Amaro, Boa Vista e Cordeiro que passaram a funcionar, respectivamente 
na 1ª delegacia de saúde (prédio da Biblioteca Pública), na 2ª delegacia de saúde (prédio da escola Felippe Camarão, na 
rua da Intendência) e na 4ª delegacia (prédio da escola Wenceslau Braz, na Madalena). 
 
     O Dr. Severino Cruz, médico designado para trabalhar no posto de socorro de Paulista, esteve em Igarassu, onde irá 
todos os dias e ali medicou grande parte da população pobre.  A ação desse médico estender-se-á até Goiana. 
 
     O Dr. Nelson Mello atenderá ao receituário do posto da Boa Vista, na 2ª delegacia de saúde. 
 
     O Dr. Paulo Correia, médico encarregado do posto da Caxangá, tem instruções de estender sua ação desde hoje até 
Camaragibe e lugares circunvizinhos. 

 
     O Dr. Selva Junior irá a São Lourenço tratar especialmente os influenzados daquela zona tratando com os poderes 
administrativos locais de modo melhor, para auxiliar. 
 
     Mlle. Laura Toscano de Britto durante todo o tempo que funcionou o posto de socorro de Santo Amaro ali esteve 
prestando seus serviços desinteressadamente oferecidos à Diretoria de Higiene. 
 
     Ao Revdmo. Sr. padre José Venancio de Mello o Sr. Dr. Diretor de Higiene mandou fornecer os medicamentos que 
lhe fossem necessários para socorros aos pobres. 
 
     Hoje estarão ultimados os preparos para o completo funcionamento do Instituto Bacteriológico que está localizado na 
sede da Diretoria de Higiene. 
 
     O Dr. Lalor Motta, recém-chegado de sua missão sanitária no alto sertão, está encarregado de auxiliar o serviço de 
desinfecção junto ao Dr. Eustaquio de Carvalho, diretor da respectiva seção. 
 
     Óbitos verificados de pessoas enterradas ontem no Cemitério de Santo Amaro: 

34 óbitos por influenza. 
74 óbitos por thanatomorbia. 

2 óbitos sem indicação de moléstia. 
4 óbitos por tuberculose. 
1 óbito por anciostomose 

1 óbito por eclampsia 
1 óbito por febre puerperal 

1 óbito por septicemia puerperal 
1 feto 

-------------------------- 
Total 121 óbitos 

 
     De vários municípios do interior servidos pela estrada de ferro solicitam do Sr Governador do Estado mandar 
desinfetar os carros da Great Western que partem desta capital afim de obstar maior propagação da moléstia. 
     Justo como nos parece o pedido, esperamos que seja satisfeito. 
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     De Catende recebemos o seguinte telegrama: 
     CATENDE, 23 – Por vosso intermédio solicito do Diretor de Higiene urgentes socorros à população pobre que está 
morrendo de influenza por falta de médico e remédios.  Saudações. – Ananias Santos”. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 24 out. 1918, ano 94, n. 293, p.3. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médicos e 
receberão medicamentos: 
     AFOGADOS – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva; 
     CAXANGÁ – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire; 
     TORRE – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega; 
     CORDEIRO – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola “Wenceslau Braz”, na praça 
João Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque de Lima; 
     SANTO ANTÔNIO – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – 
Drs. José Climaco e Jorge Bittencourt e Srs. Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenorio; 
     BOA VISTA – Deixou de funcionar na sede da Diretoria passando a funcionar na sede da 2ª delegacia, na escola 
Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Costa Pinto e Srs. Manoel Mattos e 
Durval Carneiro; na farmácia Silva Ferreira, na rua da Imperatriz – Dr. Aurélio Domingues e Sr. João Barbosa; 
     RUA IMPERIAL – Farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues, Jorge Silveira e farmacolando Romeu Loyo; 
     TEGIPIÓ – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega; 
     ARRAIAL – Na farmácia do Arrayal – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire; 
     PAULISTA – Dr. Severino Cruz e farmacêutico Osmundo Borba; 
     ENCRUZILHADA – Passou a funcionar na sede da 3ª delegacia de saúde, na escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada 
– Drs. Alfredo de Medeiros e Cruz Ribeiro e Srs. Augusto de Gusmão e João Buarque; 
     ARRUDA – Na farmácia do Arruda – Dr. Meira Lins e farmacolando José Gurgel e Carlos Rios; 
     POÇO – Na farmácia do Poço – Dr. Baptista da Silva e Paulino de Oliveira. 
 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Bernardino Ramos e Carlos Gomes; Dr. Fragoso Selva e Alcindo Freire; 
     9 às 12 – Dr. Bandeira Filho e Francisco Mafra; 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Nelson de Mello e Carlos Rios. 
 
     Trabalharão na sede da Diretoria de Higiene os seguintes empregados: 
     6 às 10 – Felix de Mello e Cabral de Lyra; 
     10 às 14 – Christovão Bessa e Manoel Sergio; 
     14 às 18 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
 
     A Diretoria de Higiene não concedeu licença para nenhuma casa de diversões funcionar ainda este mês porquanto 
julga que é inoportuno o funcionamento agora desses estabelecimentos, em vista de as pessoas que os freqüentarem estar 
expostas a cair ou recair doentes de influenza.  Sendo assim a Diretoria de Higiene desaconselha a freqüência aos 
cinemas que, não impediu de funcionar mas de que também não aprova, de modo algum, a reabertura. 
     Ontem estiveram com o Dr. Diretor de Higiene os Srs. Proprietários dos cinemas Pathé e Victoria, do Teatro do 
Parque e do Cinema Popular. 
 
     Hoje seguirá para o Cabo, onde prestará socorro aos influenzados de acordo com os poderes administrativos 
municipais, o Dr. Liciniano de Almeida, médico da Diretoria de Higiene. 
 
     Com o mesmo fim segue hoje para Goiana o Sr. Dr. Severino Cruz, já encarregado dos postos de socorros de Paulista 
e Igarassu. 
 
     Ainda com este objetivo segue hoje para São Lourenço o Sr. Dr. Selva Junior, inspetor sanitário da Diretoria de 
Higiene. 
 
     A Diretoria de Higiene tem nestes últimos dias, tomado providências no sentido de socorrer os influenzados de 
Canhotinho; Garanhuns; Palmares; Ipojuca; Camaragibe; Cabo; Macacos; Vitória; Caruaru; Nazaré; Igarassu; Paulista e 
outros municípios. 
 
     Ontem foram enviadas à Diretoria de Higiene 31 notificações de doentes de influenza. 
 
     Obituário do dia 23 de outubro de 1918: Influenza, 31 óbitos; Thanatomorbia, 40 idem; Tuberculose 5 idem; Enterita 
Crônica, 5 idem; Bronquite, 1 óbito; Gastro-interite 1 idem; Pneumonia, 1 idem; Lesão cardíaca, 1 idem; Sífilis, 1 idem; 
Meningite aguda, 1 idem; Congestão cerebral, 1 idem; Cachexia dos alienados, 1 idem; Nefrita aguda, 1 idem; Feto, 1 
idem; Sem indicação de moléstia, 2 óbitos. Total 93 óbitos. 
 
     Do Quartel General: 
     “O estado sanitário da guarnição hoje é o seguinte: Hospital Militar, 75 doentes, sendo 5 da Armada Nacional.  Desses 
doentes 36 estão atacados de influenza. 
     Nas enfermarias do 34º e 35º do 12º R.  há em cada uma, 9 doentes todos em convalescença, pois são praças que 
tiveram alta e são, como medida de prudência, recolhidas às enfermarias para evitar recaídas.  Na enfermaria da 8ª C. M. 
há 4 doentes também em convalescença. 
     Na guarnição de Fortaleza era este o estado sanitário ontem: 46º B. C., 3 oficiais e 143 praças sendo que destes 55 
estão convalescendo: 9º R. A. 49 praças e 1ª B. A. 21 praças. 
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     O Sr. Dr. Octavio de Freitas, Diretor da Higiene em data de ontem dirigiu aos delegados de saúde a seguinte circular: 
     “Tendo resolvido de acordo com o exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, descentralizar o serviço de higiene desta 
capital, colocando cada delegacia na respectiva zona o que já se acha efetivado, deveis dar na sede da vossa delegacia 
diariamente expediente, das 10 às 4 horas e aí comparecerdes com todos os inspetores sanitários e demais auxiliares. 
     Diante da quadra calamitosa que atravessamos, recomendo-vos e peço-vos insistir perante os inspetores sanitários 
sobre as visitas domiciliares, nas quais procurareis investigar os casos das moléstias existentes, curando os doentes de 
“influenza” encontrados, proporcionando-lhes medicamentos e meios pecuniários quando deles carecerem e cuidando 
com o maior ardor do estado sanitário das habitações e das ruas que forem percorrendo. 
     Recomendo-vos igualmente a fiscalização intensiva dos postos de socorros médicos já criados afim de que lhes não 
faltem médicos nem farmacêuticos e tomando na maior consideração as fórmulas aviadas. 
     Para a sede da vossa delegacia serão encaminhadas todas as notificações relativas à zona sanitária a ela 
correspondente. 
     Deveis todos os dias fornecer notas circunstancias das ocorrências que se forem dando na vossa delegacia a esta 
Diretoria, nota que para boa ordem do serviço deverá ser entregue à Secretaria que, como seção centralizada e 
distribuidora a encaminhará à mesma Diretoria. 
     Espero que envidareis todos os esforços para inteira eficiência da debelação do terrível morbus que ora assola esta 
capital. Saúde e fraternidade. – (a) Octavio de Freitas”. 
 
     Tendo o vigário de S. José recebido do Sr. Arcebispo a quantia de 2:000$000 para distribuir com os doentes mais 
necessitados da freguesia, deu a seguinte aplicação: 
     À Associação das Damas de Caridade, representada pelas Exmas. Sras. DD. Auta Seixas Feirreira Francelina Ramos, 
viúva do marechal João Domingos Ramos; Francisca de Lima Bezerra, Maria das Dores Lima e Maria Fajozes, 
1:000$000. 
     À Sociedade de S. Vicente de Paula, entregue aos Srs. Alfredo Loyola, capital João Leite e Lupicinio Estevão da 
Silva, 700$000. 
     Às Exmas. Sras. DD. Palmira Lins Wanderley e Maria Apollonia da Cruz para a Gameleira, 2º distrito de S. José, 
300$000. 
     Os encarregados irão levar as esmolas nos domicílios e farão a distribuição de acordo com as necessidades. 
 
     Escrevem-nos de Gravatá: 
     “Como era esperado foi esta cidade invadida pela “influenza espanhola”, sendo a maioria da sua população atacada da 
terrível moléstia, havendo muitos casos de caráter grave, sem entretanto, se verificar óbito algum pela epidemia. 
     Uma vez evidenciado o mal aqui foram, pelo coronel José Rodrigues Chaves, sub-prefeito em exercício, tomadas 
diversas medidas de profilaxia: desinfetando-se as casas das pessoas atacadas e a cidade dia e noite, com piche e enxofre 
queimados. 
     De ordem do prefeito foram fechadas as escolas municipais da cidade e o cinema, para evitar as aglomerações. 
     O coronel prefeito, mandou vir medicamentos por conta da municipalidade e distribuiu à pobreza pelo encarregado da 
higiene no município, major José Peregrino de Carvalho. 
     Achando-se felizmente, quase extinta a epidemia aqui, devido às medidas profiláticas empregadas. 
     O coronel Didier, que há dois meses se encontra na Bahia, sabendo da epidemia reinante, mandou distribuir dinheiro, 
não só aos seus operários aqui, mas ainda aos de sua fábrica em Igarassu, atenuando assim as dificuldades dos doentes, 
gesto esse que causou a melhor impressão não só aos seus beneficiados mas a todos que tiveram conhecimento de tão 
filantrópico ato. 
     Já há alguns dias, devido à exploração do comércio que vendia por preços excessivos o querosene, o sub-prefeito por 
intermédio do Dr. Governador do Estado, conseguiu da Standart Oil, 100 caixas de querosene por conta da 
municipalidade, que o está vendendo ao povo a 1$600 a garrafa. 
     Portanto são dignos de elogios os gestos humanitários dos poderes dirigentes desta cidade.” 
 
     Acha-se convalescente da grave influenza que o atacou, o Revdmo. padre Henrique Xavier, vigário de S. José, desta 
capital. 
 
     Embora fora de perigo e em franca convalescença, o Sr. General Joaquim Ignacio, comandante da 2ª região militar, 
está ainda recolhido aos seus aposentos, com prescrições médicas de não sair à rua. 

 
     Por determinação do Dr. diretor, permanecerá fechada a Escola de Farmácia e Odontologia até o dia 29 do corrente, 
em virtude da epidemia. 
 
     Acentuam-se as melhoras do Sr. Dr. Armando Xavier Carneiro de Albuquerque, fiscal do governo junto à iluminação 
pública do ataque de influenza de que fora vítima. 
 
     Pedem-nos a publicação do seguinte: 
     “Ilmos. Srs. Redatores do “Diario de Pernambuco” – Saudações – Embora seja um admirador do talento do ilustre Sr. 
Dr. Octavio de Freitas e esteja convencido de que em breve teremos extinta a epidemia de influenza, ocorre-me uma 
pergunta: - Extinto o mal nesta capital e no interior estaremos livres de uma nova invasão continuando a entrada livre de 
vapores de procedência infeccionadas e trânsito livre por estradas de ferro? 
     Parece que não. 
     Pensamos que, para este ponto de súbita importância é que se devem voltar as vistas do ilustre clínico que 
superintende a Higiene do Estado. 
     Aproveito o ensejo de dirigir-vos o presente para comunicar-vos que residente em um subúrbio desta cidade tenho 
socorrido nas horas em que não é possível os pobres recorrerem aos serviços clínicos, inúmeras pessoas com uma 
medicação aliás simples e com ótimo resultado. 
     É a seguinte: 
     Para adultos? 
     Infusão de tília 150 gramas. 
     Tintura de acônito XV gotas. 
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     Tintura de angélica XX gotas. 
     Tintura de eucalipto XV gotas. 
     Xarope de tolú 80 gramas. 
     Dose – 1 colher de sopa de 3 em horas. 
     Para crianças: 
     Infusão de tília 80 gramas. 
     Tintura de acônito VIII gotas 
     Tintura de angélica XX gostas 
     Xarope de flores de laranja 15 gramas. 
     Dose – 1 colher de chá de 2 em horas. 
     Havendo bronquite e falta de expectoração sou a seguinte fórmula: 
     Xarope de tolú – Xarope de alcaçuz 70 gramas. 
     Benzoato de sódio 2 gramas. 
     Dose – 1 colher de chá de 3 em horas. 
     Como vereis trata-se de uma medicação simples mas que tem dado um resultado surpreendente. 
     Certo de nosso proverbial bom acolhimento, subscrevo-me – De v. s. att. Crid. Obrg. – Um constante leitor. 
     Recife 21-10-918 
 
     Tem estado acamado em conseqüência de um ataque de influenza, o Sr. Tenente da Polícia, Lyra Guedes, que já vai 
obtendo sensíveis melhoras. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 25 out. 1918, ano 94, n. 294, p.3. 
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A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
    Vai dia a dia se acentuando o declino da influenza nesta capital onde a vida está quase normalizada. 
     Nestes dois últimos dias o movimento das ruas tem aumentado bastante, principalmente nos bairros comerciais. 
     As casas de diversão continuam fechadas, sendo provável, que se reabram na próxima semana. 
     Entretanto nada foi ainda deliberado pela Inspetoria de Higiene que somente ela poderá julgar a respeito. 
     Deverão, em todo caso, reabrir-se por estes dias os estabelecimentos de ensino. 
 
     Do Quartel General: 
     “O Hospital Militar tem, hoje, 67 doentes, sendo 35 de “influenza”.  Os doentes pertencem à Armada. 
     Na enfermaria do 34º, 9 e na do 35º, 3, todos em convalescença; há da 8ª C. M. 2. 
     Não existindo mais praças enfermos no quartel do 35º, segundo comunicação do Sr. comandante do 12º R. I., em 
ofício de ontem, deve o Sr. Tenente-coronel Dr. chefe do serviço de saúde providenciar sobre a necessária desinfecção, 
bem como do quartel da 3ª Bateria e da parte do quartel de Cinco Pontas ocupada pelo 3º R. A., visto igualmente não 
haver doentes nestas unidades. 
     Em telegramas de ontem comunica-me o Sr. comandante da guarnição do Ceará haver se esgotado quantidade quinino 
fora, com minha autorização, adquirida mercado declarando ser necessária aquisição igual quantidade, que pedia 
permissão fazer.  Em telegrama dei a autorização solicitada, devendo o Sr. chefe do serviço de administração fazer a 
remessa de quantitativo preciso para esse fim. 
     O Sr. ministro aprovou a minha deliberação contratando o Sr. Dr. José Maciel para servir no 49º B. C. e na 4ª bateria 
por estar doente o Dr. Seixas Maia. 
 
     A Diretoria de Higiene forneceu-nos a seguinte nota sobre os óbitos de influenza ocorridos neste mês: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  3 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  2 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 
Dia 18  56 óbitos 
Dia 19  46 óbitos 
Dia 20  34 óbitos 
Dia 21  35 óbitos 
Dia 22  34 óbitos 
Dia 23  31 óbitos 
Dia 24  27 óbitos 

 
     A veracidade desses números de óbitos poderá ser autenticada por qualquer pessoa na Diretoria de Higiene.  Referem-
se todos ao cemitério de Santo Amaro. 
 
     Durante os últimos dias, foram socorridos em Tegipió, por ordem do Dr. Alfredo Paes Barretto, prefeito de Jaboatão, 
319 indigentes atacados de influenza, sendo distribuídos 975 fórmulas. 
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     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos de socorros onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão 
médico e receberão medicamentos gratuitos: 
     AFOGADOS – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva; 
     CAXANGÁ – Na farmácia de Caxangá – Dr. Paulo Correia e Alcindo Freire; 
     TORRE – Na farmácia da Torre – Dr. Arsenio Tavares e Telemaco de Mello e o farmacolando Homero Nóbrega; 
     CORDEIRO – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola Wenceslau Braz, praça João 
Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque; na farmácia do Cordeiro o 
farmacolando Romeu Loyo, auxiliará o aviamento do receituário desse posto; 
     SANTO ANTÔNIO – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – 
Drs. José Climaco, Jorge Bittencourt e Selva Junior; Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenorio; 
     BOA VISTA – Deixou de funcionar o posto da sede da Diretoria passando a funcionar na sede da 2ª delegacia, no 
prédio da escola Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Costa Pinto; Manoel 
Mattos, Tavares de Gouveia e Durval Carneiro; continua a funcionar o posto da farmácia Silva Ferreira – Dr. Aurélio 
Domingues e Sr. João Barbosa; 
     RUA IMPERIAL – Na farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues e Jorge Silveira; 
     TEGIPIÓ – No Instituto Vacionogênico – Dr. Fragoso Selva e farmacolando Emiliano Nóbrega; 
     ARRAIAL – Na farmácia do Arrayal – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire; 
     SANTO AMARO – Na farmácia União – Dr. Nelson Mello e farmacêutica Laura Toscano de Britto e Balthazar de 
Oliveira; 
     ARRUDA – Na farmácia do Arruda – Dr. Meira Lins e farmacolando José Gurgel; 
     PAULISTA – Na farmácia de Paulista – Dr. Severino Cruz e farmacêutico Osmundo Borba; 
     ENCRUZILHADA – Na sede da 3ª delegacia de saúde, na escola Maciel Pinheiro – Dr. Alfredo de Medeiros, Dr. 
Cruz Ribeiro, Dr. Liciniano de Almeida e Dr. Bernardino Ramos; 
     INSPEÇÃO DE CARNES – Dr. Armando Maia. 
 
     Diariamente o Dr. Severino Cruz, médico desta Diretoria, socorrerá os influenzado de Paulista, Igarassu, Itapissuma, 
Nova Cruz e Goiana. 
 
     A Diretoria de Higiene está agindo no sentido de não serem mais reabertos este ano os estabelecimentos de ensino, 
para que o governo do Estado indicará uma nova época de exames, procurando obter igual concessão do governo federal. 
 
     Ao Dr. diretor de Higiene o Sr. chefe do Serviço de Saúde e Veterinária desta região declarou em ofício não existirem 
mais praças doentes na enfermaria do 35º Batalhão, solicitando-lhe, por este motivo, uma desinfecção. 
 
     O obituário do dia 24 do cemitério de Santo Amaro foi o seguinte: podendo sua autenticidade ser verificada por 
qualquer pessoa nesta repartição: 
     Influenza, 27; Thanatomorbia, 33; Comoção, 0; Medular, 1; Tuberculose, 5; Lesão cardíaca, 3; Bronquite capilar, 2; 
Arteriosclerose, 1; Colapso cardíaco 1; Gastrite, 1; Septicemia, 1; Epiteliomia, 1; Feto, 1. – Total, 77 óbitos.  
 
     O serviço de socorro a domicílio passou a ser feito pelas delegacias de saúde. 

A INFLUENZA Hespanhola. Diario de Pernambuco, Recife, 26 out. 1918, ano 94, n. 295, p.1. 
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     Saúde Pública 

     Passada a fase aguda da epidemia que tanto mal nos fez e que a tanta injustiça e maldade têm dado pretexto, cabem 
aqui algumas considerações sobre as pretensas responsabilidades da irrupção da influenza nesta capital.  A espantosa 
difusibilidade desse mal que tem resistido em todo o mundo à toda sorte de cautelas profiláticas, irrompendo em lugares 
onde nenhum contato se dera com qualquer doente, zombando da organização sanitária dos países mais bem aparelhados 
neste particular, e o fato, [ilegível] nos evidenciado de haver a influenza aparecido quase simultaneamente em todas as 
principais cidades brasileiras, bastariam por si sós, para mostrar o absurdo, a insensatez dos que, aqui em Pernambuco 
pretenderam atribuir a esta ou aquela autoridade. 
     Entretanto, se pelo aparelhamento seja onde for, de uma epidemia que vem assolando o mundo inteiro, fosse 
imprescindível arranjar um responsável, quem o seria mais, no caso de Pernambuco – a Higiene do Estado ou a Saúde do 
Porto? 
     Ninguém ignora ter sido a Saúde do Porto que introduziu na cidade os primeiros doentes de influenza, tripulantes do 
Piauhy;  e a maneira como o fez, sem notificação prévia à Repartição de Higiene do Estado, sem qualquer precaução que 
fosse, deu lugar a que aquela Repartição pelo seu então diretor, protestasse contra o fato.  Houve troca de ofícios, um 
princípio de conflito; mas os doentes foram ter ao hospital de Santa Águeda.  Foi ainda a Saúde do Porto que, dias 
depois, fez acostar ao cais da rua da Aurora, um escaler cheio de doentes, alguns em estado melindroso.  Novo protesto 
da Higiene do Estado, pelo seu novo diretor Dr. Octavio de Freitas. 
     Se fosse lícito admitir que a ausência daquele primeiro fato (entrada dos doentes do “Piauhy”) nos teria evitado a 
epidemia, é claro que ninguém deveria ser por ela responsabilizado senão o Dr. Inspetor da Saúde do Porto. 
     Uma das disposições do regulamento dos Serviços Sanitários da União estabelece: 
     “na sede de cada Inspetoria de Saúde haverá um hospital de isolamento e uma estação de desinfecção com laboratório, 
anexos destinados ao tratamento de doentes acometidos de mol’stias infectuosas e ao expurgo dos navios, passageiros e 
objetos procedentes de locais infeccionados ou suspeitos de acordo com o disposto neste regulamento”. 
     Mas o nosso isolamento de Tamandaré está fechado, tendo passado à jurisdição do Ministério da Guerra. 
     Na falta de outro, o Inspetor da Saúde do Porto nada mais poderia fazer senão apelar para os hospitais da cidade – 
nenhum deles aliás, adequado nem convenientemente localizado para esse fim. 
     A maneira como o fez é que, em qualquer dos casos, não foi regular – e a admitir-se como irrefutável a doutrina que 
no caso, tem servido de argumento contra o governador do Estado, que não poderia dizer-se da Saúde do Porto? 
     Ainda ontem dizia, dirigindo-se ao atual Inspetor da Higiene, o jornal que aqui mais tem aproveitado a epidemia 
universal de influenza como argumento contra o governo de Pernambuco, ou antes, pessoalmente contra o governador: 
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     “Há poucos dias viu s. s. como passageiros influenzados foram levados para a rua da Aurora sem cuidado de espécie 
alguma e como pelos domingos se tiram as segundas-feiras, fácil é calcular o que ainda pode suceder! 
     Não esqueça s. s. que na Europa está grassando o cólera morbus e assim todas as cautelas são poucas para evitar o seu 
aparecimento entre nós.” 
     Se amanhã um navio aqui trouxer doentes suspeitos seja de que for, e a Saúde do Porto agir da mesma forma como o 
tem feito, sacudindo-os para dentro da cidade, sem prévio aviso e aquiescência das respectivas autoridades sanitárias, de 
quem será a culpa?  Do governo do Estado ou do governo federal? Do governador Pedro ou Paulo ou do funcionário 
pouco avisado que em tão pequena conta tenha levado a saúde duma população inteira? 
     Entretanto, precárias, como todos sabemos serem as condições sanitárias da Europa, já devia o governo federal ter 
providenciado – a bem da segurança do país inteiro – para aparelhar o lazareto de Tamandaré e o porto desta capital, dos 
recursos e elementos de defesa sanitária que o momento reclama.  Devemos supor que esteja a cuidar disso o ilustre Sr. 
Dr. Fernandes de Barros.  Nem a outrem poderia caber, no momento atual, essa iniciativa tanto mais quanto a s. s. como 
funcionário e como profissional, não poderá certamente convir a situação em que se encontra, obrigado a atirar para 
dentro da cidade quantos doentes suspeitos lhe apareçam (ainda que não seja obrigado a fazê-lo, como tem feito, sem 
nenhum entendimento com a autoridade sanitária do Estado).  Isso vem deixando a impressão, talvez até infundada, dum 
propósito por parte de s. .s, que a emergência – sempre possível, infelizmente – de casos mais graves que o da influenza, 
tornaria absolutamente indefensável.  Não temos a honra de conhecer o ilustre Inspetor da Saúde do Porto, nem nenhum 
motivo de prevenção contra s. s.  As considerações acima visam apenas solicitar a sua atenção de funcionário para o 
quinhão de responsabilidade que lhe cabe, pela própria natureza das suas funções, no delicado momento que 
atravessamos. 

VARIAS. Diario de Pernambuco, Recife, 1º nov. 1918, ano 94, n. 301, p.3. 
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DIRETORIA DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 
 
     O ilustre Dr. Octavio de Freitas, inspetor de Higiene, dirigiu anteontem a seguinte carta ao Dr. Diniz Perylo, diretor da 
“Provincia”: 
     “Em 30 de outubro de 1918 – Sr. Dr. diretor d’”A Provincia”. 
     Não lhe parece, meu caro Dr. Diniz, que esta questão de thanatomorbia, ou tanatopathia, já esteja suficientemente 
discutida e esmiuçada em todos os sentidos e que deva dar lugar a outras tanto ou mais interessantes do que ela? 
     Das discussões havidas tem ficado estabelecido: 
     I – Ser de 1909 a praxe dos médicos da polícia darem atestados de thanatomorbia.  Afirmei eu isto em 25 do corrente 
pelo “Jornal Pequeno”, onde vc. encontrará as provas do meu asserto.  Confirmou a minha asserção o ilustre Dr. Gouveia 
de Barros pelo “Jornal do Recife” do dia 28, neste trecho da sua entrevista: 
     “Foi assim que surgiu o neologismo criado pelo Dr. Ascanio Peixoto, a denominação thanatomorbia, neologismo que 
melhor ficaria sendo pronunciado tanatopathia, onde se conjugam duas palavras de origem grega: Thanatos e pathos 
“palavras que vêm sendo empregadas pelos médicos da polícia desde 1909. 
     2º - Ter sido o termo criado pelos médicos da polícia, aceito pelo Dr. Gouveia de Barros e por mim, ambos nós 
premidos pelas circunstâncias, que tão bem descreve o distinto ex-diretor de Higiene na sua citada entrevista: 
     “Diariamente são ali (no necrotério) atirados indivíduos falecidos na via pública ou indivíduos mortos sem assistência 
média. Nota alguma é dada a respeito deles: formalidade nenhuma é exigida no depósito de cadáveres, de modo que 
chegando ali os médicos encarregados de tal serviço, sem aparelhagem especial, se limitam a dizer que de fato, o 

indivíduo está morto sem que, porém, possam precisar a moléstia.  Isto dizia o Dr. Gouveia que se fazia no seu tempo; 
isto afirmou o Dr. Ascanio que se continua a fazer. 
     3º - Compreenderem mapas demográficos entre as moléstias mal determinadas a thanatomorbia, os boletins 
demográficos não mencionam pelas razões expostas na carta por mim enviadas ao “Jornal do Recife”, em data de 29 
assim concebida: 
     “E a Higiene os aceitou (os óbitos de thanatomorbia), classificando-os, note bem, Sr. diretor, classificando-os entre as 
moléstias mal determinadas.  Chamo a vossa atenção para este termo porque é preciso esclarecer de uma vez este ponto:  
a demografia entre as moléstias mal determinadas não lhe mudou o nome e nem podia fazê-lo. 
     Observe, Sr. diretor, um mapa quinzenal mandado publicar de há muitos anos pelos jornais políticos e aí encontrará – 
moléstias do sistema nervoso, moléstias do aparelho circulatório, moléstias do aparelho respiratório, moléstias dos 
velhos, moléstias das crianças, moléstias mal determinadas, etc.  São classificações gerais adotadas e onde estão 
englobados diferentes males. 
     Pois bem. Se vc. vier à Diretoria de Higiene e aqui pedir uma classificação detalhada destes males, ficará sabendo que 
cada um destes enunciados se desdobra em múltiplas outras causas de morte.  É o que se dá com as moléstias mal 
determinadas onde irá vc encontrar – hidropsia, esgotamento, cachexia, febre syanosa, morte súbita, feridas e a tal 
thanatomorbia dos médicos da polícia. 
     A razão por que os boletins não trazem especificados os óbitos de thanatomorbia e quejandos, é porque todos eles 
vêm englobados num resumo da mortalidade que os anatematiza – moléstias mal determinadas. 
     Que mais resta a tratar do assunto? 
     Censurar a Diretoria de Higiene porque tem mandado publicar, agora, aliás a pedido mesmo de vc. ou do Dr. 
Gonçalves Maia, pelas colunas da Provincia o nome de todas as moléstias especificadas nos atestados de óbitos enviados 
à seção demográfica? 
     Se vc., meu prezado diretor, quiser se dar ao trabalho  de reler uma qualquer das notas do obituário enviadas, 
verificará que não é somente thanatomorbia o nome de moléstia aí especificada e não encontradas nos boletins 
quinzenais. 
     Observe, por exemplo, no boletim do dia 27: - thanatomorbia, atrepsia, convulsões, gastro-interite, bronco-

pneumonia, epilepsia, cacexia dos alienados, gangrena, sem classificação de moléstia”. 
     A razão disto é que elas ali estão catalogadas e nos boletins demográficos – classificadas, como eu expliquei pelo 
“Jornal do Recife” e agora de novo transcrevo para seu governo. 
     As demais eu lhe adianto, desde logo, que as irregularidades apontadas pelo ilustre Dr. Gouveia de Barros vão ser 
sanadas agora com a criação do serviço de verificação de óbitos em domicílios que eu já propus ao Governo do Estado e 
por este prontamente aceita. 
     Creio que agora estamos entendidos e eu de novo lhe pergunto se não lhe parece que esta questão de thanatomorbia ou 
tanatopathia deva dar lugar a outras tanto ou mais interessantes do que ela.? 
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     Por exemplo: - a luta contra a tuberculose, a luta pela higiene rural, o registro sanitário das habitações e outras e 
outras... – Seu sempre amo – Octavio de Freitas” 

DIRECTORIA de Hygiene e Saude Publica. Diario de Pernambuco, Recife, 2 nov. 1918, ano 94, n. 302, p.3. 
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DIARIO SOCIAL 
 
FALECIMENTOS 
 
     Na residência de sua avó, faleceu ontem, às 6 horas, vitimado pela influenza, o pequeno Arlindo Pinto Malheiro, filho 
do Sr. Armando Pinto Malheiro, pagador do engenho “Japaranduba”, em Palmares. 
     Arlindo contava apenas 4 anos de idade e era o encanto de seus pais. 
     O seu enterramento será feito hoje no cemitério do Arraial. 

DIARIO Social. Diario de Pernambuco, Recife, 6 nov. 1918, ano 94, n. 306, p.2. 
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O “DIARIO” NOS MUNICÍPIOS 
 
     BARREIROS 
     1-11-918 – Já vai decrescendo a epidemia da influenza que há cerca de um mês reina neste município.  Houve na 
cidade, para mais de duzentos casos, verificando-se doze fatais. 
     Na vila de São José da Coroa Grande têm sido registrados mais de cem casos, felizmente benignos. 
     O Dr. Domingos Tenorio, prefeito municipal, tomou várias medidas profiláticas, entre elas a desinfecção em vários 
pontos da cidade e aumento da limpeza pública. 
     Têm sido distribuídos a vários doentes os medicamentos necessários. 
     Acham-se fechadas as escolas públicas e particulares, tendo o Dr. prefeito proibido as visitas aos cemitérios no dia de 
finados. 
 
     CORRENTES 
     31-10-918 – O estado sanitário desta cidade continua a ser o melhor possível, não se havendo felizmente registrado 
até agora nenhum caso de influenza, que de forma tão assustadora tem irrompido por toda parte. 
 
     GRAVATA 
     31-10-918 
     Acha-se convalescente nesta cidade o Dr. Correia de Araújo, juíz de direito de Barreiros que fora acometido de 
influenza espanhola, em Recife. 
     De Rio Branco onde reside, chegou nesta cidade no dia 23 do corrente, o Dr. Possidonio do Rego Barros, ex-prefeito 
deste município e sócio da firma Barros & Barros, desta cidade. S. S. veio em visita a seu irmão Sr. Raul Barros que foi 
acometido de influenza. 
     A influenza parece decrescer de intensidade, embora continue a se repetirem os casos e até alguns de caráter grave, já 
se tendo registrado diversos óbitos de pessoas acometidas do terrível morbus. 
     Continua em franco declínio a influenza, tanto na cidade, como nos distritos municipais. 
 
     S. BENTO 
     29-10-918 
     Felizmente os casos de influenza espanhola que têm aparecido são de natureza benigna. 
 
     VITÓRIA 
     25-10-918 – A influenza espanhola tem atacado inúmeras pessoas nesta cidade e em quase todo o município, fazendo 
diversas vítimas, das quais em maior número no seio das classes pobres. 
     O Sr. coronel Eurico Valois tem sido incansável em socorrer aos pestosos e necessitados, fazendo recolher muitos 
destes ao hospital de variolosos que estava desocupado há mais de 1 ano e em ótimas condições higiênicas. 
     São também dignos de registro as açòes do Revmo. vigário Americo Vasco e Dr. José de Barros que não se tem 
poupado no desempenho de seus ministérios e bem assim o rico Vasco e Dr. José de Barrros que o qual, infelizmente, 
guarda o leito há três dias, atacado pelo terrível mal. 
     Em o número dos influenzados conta-se o Dr. José de Carvalho, auxiliar do comércio e correspondente desta seção.  O 
seu estado porém, é lisongeiro. 
     Para a praia de Ponta de Pedra, onde vai convalescer, seguiu o Dr. João Correia d’Oliveira Andrade. 
     Uma turma de empregados da higiene municipal e do Estado, iniciou o serviço de desinfecção das vias e prédios 
públicos, passando depois aos domicílios. 
     O Sr. prefeito, coronel Eurico Valois recomenda, por nosso intermédio, aos seus munícipes que o auxiliem nessa 
tarefa, aconselhando diversas medidas profiláticas. 

O “DIARIO” nos Municípios. Diario de Pernambuco, Recife, 7 nov. 1918, ano 94, n. 307, p.2. 
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É UMA FREBRE DESCONHECIDA OU É GRIPE INTESTINAL? 
 
     A Saúde do Porto, após a chegada, anteontem em nosso porto, do vapor “Piauhy”, constatou alguns casos de uma 
moléstia desconhecida em diversos tripulantes deste navio.  Essa doença apresenta os seguinte sintomas: 
     Febre de 40 graus; prostração completa; falta absoluta de vontade comer; abundância de catarro pelo nariz; vômitos; 
cor cadavérica e dor profunda, desde o pescoço até os quadris. 
     A moléstia veio até aqui da seguinte forma: tocou no porto de Dacar o “Corcovado”, da Comércio e Navegação, que 
procedia de Gênova com destino a Macau, conduzindo um grande carregamento de sal para o Rio.  Logo ao sair daquele 
porto, à semelhança do que aconteceu com o “La Plata”, que conduziu a missão brasileira, sentiram-se doentes trinta e 
cinco tripulantes do “Corcovado”. 
     No entanto não se deu nenhum caso fatal até o porto de Macau, no Rio Grande do Norte.  Estando também atracado ali 
o “Piauhy”, da mesma companhia, o comandante do “Corcovado” resolveu transportar para aquele paquete quatro dos 
doentes que ofereciam maior gravidade.  Chegando o “Piauhy” neste porto, como já dissemos ao começo destas linhas, a 
Saúde do Porto constatou que todos estavam atacados de uma moléstia desconhecida. 
     Sendo grave o estado de dois dos doentes, os Drs. Fernando de Barros e Cornélio da Fonseca, este médico da semana e 
aquele diretora da repartição, providenciaram no sentido de transportá-los para terra, o que fizeram numa lancha da 
Saúde. 
     De terra foram os dois enfermos conduzidos no carro da Assistência Policial para o Hospital de Santa Águeda, onde se 
acham em tratamento. 
     Quanto aos seus dois companheiros, devido estarem em franca convalescença, ficaram a bordo do “Piauhy”, que foi 
logo interdito, indo ancorar na entrada da barra. 
     - A respeito desses casos aparecidos a bordo do “Piauhy”, fomos à Diretoria de Higiene pedir algumas informações. 
     Nessa repartição afirmaram-nos não se tratar da febre de caráter desconhecido e sim de gripe intestinal, conforme 
atestou o Dr. Fragoso Selva, médico da higiene.  Adiantaram-nos mais na repartição de Higiene estar afastada a hipótese 
de terem sido atacados os tripulantes do “Corcovado” da influenza espanhola que tantas vidas tem ceifado na Europa, 
uma vez que essa epidemia mata em poucos dias e os enfermos que viajam a bordo do “Piauhy” já estavam acamados há 
mais de 15 dias. 
     Sobre esse assunto o Dr. diretor de Higiene já se entendeu com o Dr. Fernando de Barros. 
     Este facultativo logo que atestou o aparecimento de quatro casos de uma moléstia desconhecida a bordo do “Piauhy”, 
telegrafou nesse sentido ao Dr. Carlos Seidl, diretor de Saúde Pública da capital federal. 

É uma febre desconhecida ou é gripe intestinal?. A Provincia, Recife, 26 set. 1918, ano XLI, n. 265, p.1. 
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A epidemia 
 
     Para cúmulo das nossas infelicidades aí temos também uma epidemia.  Não percamos tempo com o nome.  “Epidemia 
espanhola” ou “moléstia espanhola” como se diz em Portugal, “influenza espanhola” como se está chamando no Brasil, 
“gripe” simplesmente, ou “gripe toráxica”, ou “gripe intestinal”, “gripe catarral”, ou que outro nome lhe dêm os médicos 
da Higiene, o que é certo, é que ela já matou vários médicos brasileiros, vários oficiais e marujos da nossa esquadra, e 
está aí, agora ameaçando devastar a cidade e matar os habitantes. 
     O caráter da epidemia é patente, ela se repete, com os mesmos sintomas e coletivamente.  E, se é a mesma “gripe” que 
assolou a França em 1889, como, ontem, se disse numa local do “Diario de Pernambuco”, ela é, então a mesma que havia 
devastado Paris, um século antes, em 1789, e se reproduziu em 1837, 1842, 1858, elevando, cada vez mais, a mortalidade. 
     Os sintomas são os mesmos: tremores, febre, cansaço, defluxo, desarranjos intestinais, degenerando, não raras vezes, 
em pneumonia, e em moléstias inda mais graves, como o tifo e as meningites cerebrais. 
     Como se vê, não se trata de uma doença nova.  É uma epidemia velha, transportando-se pela boca e pela respiração e 
sobre a qual já se tem escrito muito. 
     Parece, entretanto, que, apenas ela encontra em Pernambuco um terreno propício à sua proliferação. 
     Porque os casos se reproduzem e a Higiene cruza os braços esperando que venham de fora a solução sobre o nome 
definitivo e as providências a tomar. 
     Até agora ela nada disse, senão que “não era a doença espanhola, porém, gripe”. 
     Enquanto é essa a perspectiva sanitária da cidade, com relação à gripe, outros fatos se dão, curiosos e reveladores da 
noção oficial da Higiene. 
     Esta folha noticiou, por exemplo, que em Afogados, um Sr. Tota Cruz, político da situação, tinha no quintal da sua 
casa um matadouro clandestino, onde abatia gado doente que não era fiscalizado.  Chegou mesmo a noticiar que algumas 
pessoas que se tinham alimentado desse gado, haviam adoecido. 
     Pois bem; ninguém leu, nos jornais, nenhum desmentido, nenhuma providência, nenhuma punição, nada! E essa carne 
abatida, assim, criminosamente, era, depois, exposta em açougues do mesmo magarefe político, para consumo da 
população! 
     A imundice da cidade, os seus pântanos, as suas águas esverdeadas, das suas sargetas, os seus mosquitos, são outros 
tantos convites a todas as epidemias. 
     Só há limpeza nas ruas principais da cidade, nas grandes artérias; mas o leitor dê um passo pelas ruas transversais e 
verá. 
     A rua de São João, é um foco repugnante de todos os miasmas e ainda ontem esta folha noticiou vários óbitos numa 
mesma casa, dessa rua, constando ter sido de febre amarela. 
     Nós já sabemos o que o governo, ou os seus jornais, os seus amigos vão dizer.  Alguns desses jornais nem deram 
notícia dos casos infecciosos da Recebedoria e das Docas do porto. 
     Mas a verdade nua e crua, é que temos a honra de hospedar mais uma epidemia, sem que até hoje a Higiene tenha 
tranqüilizado a população, dizendo o que tem feito, ou ministrando as providências e os conselhos, que seriam do seu 
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dever, se se fizesse mais administração e menos politicagem. 

A EPIDEMIA. A Provincia, Recife, 30 set. 1918, ano XLI, n. 269, p.1. 
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A epidemia 
 
     Não adiantou muito para o Sr. diretor da Higiene, nas declarações que fez ao “Diario de Pernambuco”, sobre a atual 
epidemia, dizendo que são casos de gripe que ocorrem em toda parte e em todas as épocas, geralmente de forma toráco-
abdominal. 
     Não adiantou muito, é um modo de dizer; sempre adiantou alguma coisa, dizendo que essa inocente gripe toma 
geralmente uma das formas mais graves: a forma gástrica. 
     Assim podemos estar tranqüilos: a Higiene nos consola, dizendo que estamos com uma epidemia grave.  Aliás, não 
havia necessidade desse trabalho, porque, os que já morreram, entre os que iam para a guerra, se encarregaram de 
comunicar isso. 
     Nós não sabemos se a vantagem, nas ocasiões, como a atual está em exagerar a importância do mal, se em tirar-lhe 
todo o valor.  Aumentando, talvez, conseguíssemos providências; diminuindo, aumentamos as facilidades e por tanto o 
recrudescimento da epidemia. 
     A “gripe” que nos ameaça e que já levou tão preciosas vidas, não é  a “gripe” comum, ou a “influenza”, com que 
costumamos batizar os nossos defluxos ou constipações.  Dizemos, comumente, que andamos “gripados”, uma “gripe” 
que se satisfaz com as curas do lenço. 
     Nós não fazemos ao Sr. diretor da Higiene, a injúria de acreditar que é a essa “gripe”, a que se refere. 
     E, se é à outra, à que toma a forma gástrica, e, como dissemos ontem, até a forma tífica, ou meningo-cerebral, ou 
outras formas ainda mais graves; se é, à que se está chamando “espanhola”; à que se já conta um ativo mortuário tão 
importante; então o Sr. diretor de Higiene há de concordar que não bastará palavras para combatê-la. 

A EPIDEMIA. A Provincia, Recife, 1º out. 1918, ano XLI, n. 270, p.1. 
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A resposta 
 
     Não poderia ter sido mais desastrada a deliberação da autoridade pernambucana, relativamente aos doentes aqui 
aportados.  Não se diz a um doente: - cá não o recebo; eu não o posso receber; vá se tratar em outro lugar, ou siga seu 
caminho. 
     Uma autoridade, um governo, que tem o encargo da Assistência, se impõe a si o dever de providenciar de qualquer 
modo, nunca de abandonar.  Porque, além da demonstração de incapacidade administrativa, o que menos lhe pode 
acontecer é que os doentes lhe vão morrer à porta, contaminando o ambiente. 
     No Japão, quando um indivíduo se quer vingar de outro, vai suicidar-se e morrer diante da casa inimiga.  E uma 
verdadeira atmosfera de terror e de maldição persegue os habitantes da casa sinistra.  Nós não chegamos a essa perfeição, 
mas, nem por isso, é menor a atmosfera de prevenção e de estranheza contra os que vendo chegar às portas da nossa 
cidade, minados por uma epidemia, da qual não têm culpa, em vez da Assistência, encontram o repúdio e a animosidade 
de um governo. 
     A vingança desses infelizes está em que, nem por isso, a epidemia se afugentou. 
     O governo local não tinha o direito de dizer aos doentes aqui aportados que os não podia receber.  Não só porque o seu 
dever é recebê-los e tratá-los, como porque o diretor da Higiene, em passei político, pelo Rio, declarou solenemente que 
Pernambuco estava preparado para combater qualquer epidemia. 
     A prova que não está, é que se recusa prestar assistência aos doentes embarcados. 
     O castigo dessa atitude de incapacidade, ou de crueldade, não podia também ser mais incisivo, nem mais cruel e 
doloroso a Pernambuco, do que o foi nessa resposta que, ontem, os jornais trouxeram da autoridade federal: - “Ah! Não 
pode receber os doentes que chegam? Então o que se lhes fará? Serão lançados ao mar? Pois bem, os vapores que vierem 
de portos infeccionados não tocarão mais em Pernambuco!” 
     Os prejuízos resultantes dessa providência são tão graves para a vida econômica do estado, que vamos ver a autoridade 
pernambucana tornar atrás e encontrar depressa um meio de tratar os doentes, contanto que os vapores não deixem de 
tocar. 
     Somente ela podia ter feito isso sem deixar uma prova de incapacidade. 
     No caso das caldas de usinas, vimos, como, para favorecer a um amigo e dispensar-lhe uma multa, o governador 
preferiu sacrificar a higiene rural ao interesse das indústrias, e, revogando arbitrariamente, uma lei do poder competente 
e, decretou o envenenamento dos rios do estado; no caso da influenza, vemos o governo sacrificar o seu estado, o seu 
comércio, as suas indústrias, ao interesse de uma Higiene, que ele declarar estar preparada para combater todas as 
epidemias. 
     E, num e noutro caso, decide da maneira mais incapaz e mais errada, podendo ter decidido melhor. 

A RESPOSTA. A Provincia, Recife, 3 out. 1918, ano XLI, n. 272, p.1. 
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A “solução feliz” de Higiene 
 
     Havia uma “solução feliz” do açúcar, agora há, também, uma “solução feliz” da Higiene. 
     Pernambuco está sendo a terra das “soluções felizes”. 
     O público julgará, porém, qual das duas é mais feliz.  A do açúcar, tratam de substituí-la por outra mais feliz.  A da 
Higiene, porém, nos parece ser radical e definitiva, a julgar pela nota oficial publicada ontem, em alguns jornais, pelo 
ilustre Dr. Abelardo Baltar, diretor da nossa admirável Higiene. 
     Trata-se dos doentes de “influenza” vindos em vapores aqui aportados e que a Saúde do Porto tem o dever de fazer 
desembarcar para interná-los nos hospitais convenientes.  E, como a Saúde do Porto assim o tivesse feito, o diretor da 
Higiene de Pernambuco se insurgiu e se recusa a receber esses doentes, não obstante as declarações autorizadas de que 
“Pernambuco está aparelhado para combater qualquer epidemia.” 
     Documentaremos: 

   “O inspetor sanitário dos portos, sem observar certas disposições regulamentares, fez recolher ao 
Hospital de Santa Águeda dois doentes suspeitos, desembarcados de bordo do “Piauhy”. 
   Tendo imediata comunicação do fato, o diretor de Higiene do Estado procurou o Dr. Fernando Barros a 
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quem apontou as inconveniências de tal medida. 
   Tratava-se, felizmente, de doentes em franca convalescença.” 

     Está na nota oficial. 
     “A Provincia” tinha estranhado e censurado a atitude da Diretoria de Higiene, por desumana e disparatada.  E foi isso, 
talvez, que provocou a nota oficial do diretor da Higiene elogiando o seu próprio ato: 

   “Vê o público que só merece louvores o procedimento da Higiene Estadual: trata-se de epidemia ainda 
não determinada, e assim, sendo possível sua contaminação pelas pessoas, pelo ar, pela água, pelos 
alimentos e por insetos.” 

     Se esse ato desumano e disparatado da Higiene tivesse evitado a propagação da epidemia, talvez esses louvores em 
boca própria ainda fossem perdoáveis, mas a epidemia aí está cada vez aumentando mais, e agora, começando a matar 
gente.  Já anteontem ocorreu um. 
     A nota oficial da Diretoria de Higiene além de demonstrar o mais absoluto desconhecimento das coisas a que se refere, 
importa no propósito deliberado de não receber doentes aqui chegados dos portos infeccionados, ou adoecidos em 
viagem. 
     O diretor da Higiene lembra ao governo federal o lazareto de Tamandaré, por que pensa certamente que  ainda existe o 
lazareto de Tamandaré.  É um engano, como bem poderá ver de uma publicação da Saúde do Porto, que vai, sinistro 
lugar.  A obra que custou para mais de conco mil contos, foi se esboroando aos poucos, foi se acabando no abandono.  A 
sua conservação estava custando vinte contos anuais à União.  Um dia acabaram com essa verba e o lazareto lá foi 
entregue à tropa para quartel.  É o porte. 
     E o ilustre diretor da Higiene ignora tudo isso, quando pensa que os doentes de bordo podem ser internados em 
Tamandaré. 
     O disparate da atitude oficial do governo de Pernambuco, forçando o governo federal a interditar o porto a toda 
navegação, pois que toda ela passa hoje em portos infeccionados, o disparate, digamos, é tal, que só durará, enquanto não 
aparecer um amigo político do governador, que tenha mercadorias a embarcar e que se sentia prejudicado com as medidas 
da Higiene.  Nesse dia, como aconteceu com as caldas das usinas, o governador decretará a liberdade da epidemia. 
     Mas, enquanto isso não se dá, fica em vigor a “solução feliz”  da Higiene de Pernambuco contra a epidemia da 
influenza, solução que é um corolário lógico e fatal da nota oficial; os comandantes dos vapores onde existirem doentes 
de influenza comunicarão à Saúde do Porto que há doentes à bordo.  Mas como o doente n~ao poderá seguir no mesmo 
vapor; como a Saúde do Porto não os pode remeter para os hospitais de terra, porque a Higiene de Pernambuco não 
permite o desembarque, nem dará condução, o doente será lançado ao mar. 
     E, assim, dará a Higiene de Pernambuco combate seguro à epidemia. 
     É uma “solução feliz” também. 

A “SOLUÇÃO feliz” de Hygiene. A Provincia, Recife, 5 out. 1918, ano XLI, n. 274, p.1. 
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* * * 
 
A Diretoria de Higiene de Pernambuco deve ter tido um grande contentamento, ontem, ao ler os telegramas dos jornais.  
No Maranhão os estivadores se recusaram fazer a descarga do paquete “Ceará”, porque este levava a bordo vinte e cinco 
doentes de gripe. 
     E o “Ceará” não descarregou, nem comunicou com a terra, e seguiu para Belém. 
     Deus não permita que os estivadores de Belém façam a mesma coisa, porque o “Ceará” teria de seguir para Barbados e 
para Nova York, ou para o pólo norte até achar quem lhe quisesse receber a carga. 
     O ilustre diretor da Higiene de Pernambuco fez o mesmo aqui.  E não há dúvida que os estivadores do Maranhão 
constituem uma autoridade em assunto de Higiene. 
     Somente, talvez, no Maranhão, a Higiene não seja boa e “em Pernambuco, ela está aparelhada para combater qualquer 
epidemia”. 
     É a declaração do diretor da Higiene a quem o Dr. Abelardo Baltar está substituindo. 
     Em todo caso, a Higiene de Pernambuco não está só: está com os estivadores do Maranhão.  

* * *. A Provincia, Recife, 5 out. 1918, ano XLI, n. 274, p.1. 
B014 

 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 

A INFLUENZA ESPANHOLA 
 
     Há dias que a população do Recife se acha justamente alarmada com essa doença desconhecida que rapidamente se vai 
alastrando por toda a cidade e seus subúrbios. 
     Se bem que, à exceção de uns dois ou três casos fatais, essa doença tenha um caráter benigno, não resta dúvida que se 
trata de epidemia que está grassando entre nós, em uma escala espantosa e inqualificável, pois o Recife, em sendo como 
deveria ser, por contar mais de 200.000 habitantes, cujo porto é o mais próximo da Europa, tem um corpo médico 
composto de alguns membros [ilegivel], e além disso uma repartição de Higiene que se diz aparelhada a combater 
qualquer epidemia que apareça entre nós. 
     Entretanto, a “influenza espanhola”, ou como querem os médicos, a gripe tem zombado dessa afirmativa, atacando dia 
a dia, de hora em hora, inúmeras pessoas.  Muitas famílias vêem-se da noite para o dia afetadas desse mal e poucas são as 
que não tem algumas de suas pessoas doentes. 
     A população alarma-se com razão, pois medidas nenhuma foram tomadas para debelar o mal.  A Higiene se esconde e 
nem ao menos dá uma satisfação ao povo, que paga impostos para mantê-la.  Limita-se a declarar que não temos 
“influenza espanhola” e sim a gripe, que se manifesta agora com maior intensidade que nos anos anteriores, devido a 
causas climatéricas. 
     Seja o que for, a verdade é que a epidemia está entre nós, atacando a população por milhares de pessoas e se ainda não 
tem produzido casos fatais, pode fazê-los mais adiante, se não for seriamente combatida pelos poderes competentes. 
     É o que o povo espera do governo do estado, a quem cabe cuidar da saúde pública. 
     Para se ver a grande proporção a que chegou essa tal “influenza espanhola” entre nós incumbimos ontem um de nossos 
“repórteres” de averiguar os casos que tem aparecido em algumas repartições e estabelecimentos públicos e comerciais. 
     Devido ao adiantamento da hora, não se puderam colher notas, porém as que foram colhidas são suficientes para 
mostrar a extraordinária propagação da “influenza espanhola” entre nós.  
     Vejamos. É Espantoso. 
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     No Telégrafo Nacional estão atacadas  42 pessoas e na Escola de Aprendizes Artífices, que tem seguramente 90 
alunos, 35 também estão doentes. 
     Na Delegacia Fiscal há casos de influenza, e na Alfândega estão afetados diversos guardas e serventes, entre os quais 
pudemos tomar os nomes de Francisco de tal, ordenança do Sr. inspetor, o contínuo José de Sant’Anna, e o marinheiro da 
Guarda-moria Manoel Farias e outros. 
     A epidemia também fez a sua entrada nos estabelecimentos bancários desta praça.  Assim é que no “Banco 
Ultramarino” não têm comparecido ao serviço, devido a aludida influenza os auxiliares Beroato Mello, José Ferreira, José 
Menegola, Tancredo Antunes e José Barbosa Lima. 
     No “Banco do Recife” foi atacado o próprio sub-gerente, Sr. Herman Ledebour. 
     Acham-se também atacados do “desconhecido” mal alguns empregados dos Chapetta & irmãos, estabelecidos na 
alfaiataria à rua Duque de Caxias. 
     Afora os casos já noticiados pelos nomes, que o público tem conhecimento. 
     Os que trabalham nos jornais não ficam isentos da doença. 
     Como se sabe, no “Jornal do Recife” estão atacados, além do seu redator chefe, o Dr. Oswaldo Machado, as seguintes 
pessoas:  linotipista Odilon de Araújo, Dr. Oswaldo de Almeida, José Feliz de Oliveira e mais três empregados nas 
oficinas. 
     Aqui, n’”A Provincia”, estão “influenzados” os nossos companheiros José de Lucena e Mello, gerente Oscar Mello e 
um empregado nas oficians. 
     E para terminar, registrou-se ontem um caso fatal.  O Sr. Francisco da Rocha Cardoso, escriturário do Matadouro 
Público e residente à rua Imperial nº 178, apesar dos esforços de seu assistente, Dr. Arthur Gonçalves, faleceu ontem 
vitima de gripe ou melhor, “influenza espanhola”, como a designa a população da cidade. 

A INFLUENZA Hespanhola. A Provincia, Recife, 5 out. 1918, ano XLI, n. 274, p.2. 
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O micróbio da “espanhola” 
 
     O micróbio da gripe é o “micróbio de Pfeifer”. 
     A cultura do micróbio de Pfeifer é das mais difíceis.  Trata-se de um germe extraordinariamente ávido do que o sangue 
humano possui de mais precioso talvez – a hemoglobina.  É, quase que se pode dizer, um micróbio “sanguisedento”... A 
influenza tem, pois, nessa hora triste em que o sangue humano jorra de todo lado, uma atualidade macabra.  Mas, se a 
cultura desse germe é difícil, por causa dessa nutrição hemoglobínica, não é impossível, mormente a quem se tenha 
aprofundado na técnica bacteriológica dos Kock, Behring, Erlich, Lafler, etc., etc. 
     Por outro lado, a bacteriologia tem segredos que permitem fazer variar, quase a vontade, a virulência dos germes.  De 
sorte que, meia dúzia de técnicos habilitados poderiam, quiçá, criar, na Espanha, uma influenza capaz de ganhar novos 
climas sem perder, como a outra, suas qualidades. 
     Se é que devemos chamar qualidades aqueles tétricos defeitos.  Tudo isso, porém, não passa de conjecturas gratuitas.  
Quem poderia ter cultivado e exaltado o micróbio de Pfeifer, nas terras graciosas de Espanha, com tão diabólica 
felicidade que ele fosse capaz de chegar a Dacar ou a Pernambuco ou a Rio de Janeiro sem quebra de seu vigor ofensivo? 
     O condutor principal do micróbio é o mosquito, ou antes, a muriçoca, da classe do “phiobótmo papatasio”. 
     Daí o nome também da epidemia atual de febre papatasia. 
     O eminente médico português, Dr. Pires de Lima, de quem falamos já em outro  artigo, caiu doente dessa moléstia. 
     Fazendo o diagnóstico diferencial de gripe, esse médico assegura que, se por um lado os caracteres de ambas se 
confundem, por outro, a “febre papataci” apresenta muitas vezes particularidades singulares, com perturbações digestivas 
e tendências hemorrágicas. 
     Crente na existência de tal febre na Espanha, não desanimou aquele médico quando informado de que o “flebotomo”,  
isto é, o inseto trnsmissor do mal, ali não se encontrava.  Conta por isso que, adoecendo um dia, conseguiu certa noite 
capturar um daqueles insetos, e nos seguintes, vinte e tantos. 
     O Dr. Pires Lima descreve os sintomas de sua doença, dizendo haver sentido cólicas, mal estar geral, cefalgia, dores 
musculares, sobretudo na região lombar, irritação da faringe, tosse seca, expectoração pouco abundante, seca e viscosa, 
tende a febre chegado a 38,2. 

O MICROBIO da “hespanhola”. A Provincia, Recife, 6 out. 1918, ano XLI, n. 276, p.1. 
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A epidemia 
 
     Com a chegada dos jornais do sul, tivemos ocasião de ver a figura triste que Pernambuco está fazendo em assunto de 
higiene pública. 
     Em toda parte as diretorias de Higiene têm dito alguma coisa sobre a epidemia, tem tomado providências em benefício 
público e particular, têm aconselhado precauções e remédios. 
     Em Pernambuco, a Diretoria de Higiene disse que a epidemia não era de “influenza”, mas de “gripe”, aconselhou que 
se atirassem no mar os doentes que viessem nos vapores aportados e, depois, saiu por aí, pelas ruas, a passear no seu 
automóvel. 
     Quanto à população, esta continuou a cair doente e começa a morrer da epidemia “tolerante”.  Os jornais que vivem do 
governo, esses nem falam em epidemia.  Para eles nem há isto.  Entretanto, o caso não é para brinquedo e devemos pedir 
a Deus que lance também um pouco dessa epidemia em algum figurão da política, pois só assim o governo tomará uma 
providência. 
     Em falta da prata da casa, nós vamos instruir os nossos leitores com estas declarações portuguesas: 
     O Dr. Americo Pires de Lima, professor da Universidade do Porto, em uma conferência, feita a 11 de julho último, 
assinalou três correntes de opiniões relativas à “influenza espanhola”, que já se alastrou em Portugal. 
     A corrente oficial, tanto em Portugal como na Espanha, é que essa epidemia é simplesmente uma “gripe”, a princípio 
benigna, e depois agravada e mortal.  
     A segunda corrente, encara a “influenza espanhola” como uma “gripe sui-generis”, mas sempre “gripe”. 
     A terceira, chama-se “febre dos três dias”, trasmitida principalmente pela forma de uma espécie de mosquito – o 
“phlebotomus papatasu” 
     Apesar da falta de homogeneidade de opiniões, é preciso trabalhar, e se o “phlebotomus” é atribuído à disseminação 
epidêmica, cumpre extermina-lo.  O Dr. Seidl, diante do minguado e esgotado orçamento do que dispõe, vai solicitar 
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recursos do nosso governo. 
     S.S. aplaude os serviços do governo português em face da “influenza espanhola”, e a nota oficial da autoridade 
sanitária do Porto, que é a seguinte: 
     “Grassando nesta cidade uma doença epidêmica, benigna, mas extremamente contagiosa sob indicação do comissário 
do governo a Delegação de Saúde faz público: 
     I – Que a doença de que se trata tem os característicos da que grassou na Espanha, em meados e fins do mês passado, e 
que são os seguintes: invasão brusca, com catarro das vias aéreas superiores, temperatura em regra muito alta, prostração 
e por vezes perturbações digestivas.  É raro durar mais de três dias, mas a convalescença pode prolongar-se por uma 
semana. 
     II – Que conquanto em Espanha não se pudesse ter estabelecido com suficiente certeza o diagnóstico bacteriológico, 
parece tratar-se de gripe epidêmica, e ligeira, cuja propagação se faz pelo ar e é favorecida por especiais condições 
meteorológicas o que explica a sua rapidíssima difusão. 
     III – Que para explicar a transmissão da doença não podem ser incriminados as deslocações de terra e conseqüentes 
emanações, as poeiras das ruas, as águas e as frutas, n”ao sendo portanto, necessário visar particularmente qualquer 
destas supostas causas. 
     IV – Que é muito difícil evitar a transmissão da doença por esta se fazer, pelo ar e muito facilmente, podendo dizer-se 
que a única medida profilática de real valor está em evitar a permanência em lugares fechados onde haja grande 
aglomeração de pessoas ou onde esteja algum atacado do referido mal; devem arejar-se largamente as habitações e 
lugares de trabalho.  E para aconselhar o uso de preparações desinfetantes das vias nasais e garganta. 
     V – Que apesar da doença ser de curta duração, nos três hospitais de isolamento, desde já, se recebem, em enfermarias 
especiais, os doentes que neles queiram ser tratados. 
     VI – Que vai ser dirigida a todos os médicos do porto uma circular tornando obrigatória a declaração por escrito de 
todos os casos, afim de ser conhecida pelas autoridades sanitárias a marcha da epidemia. 
 
     Não se iluda o povo com a Higiene pernambucana: a epidemia que o vista é a mesma de Espanha, de Portugal, da 
África. 

A EPIDEMIA. A Provincia, Recife, 06 out. 1918, ano XLI, n. 275, p.1. 
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A epidemia 
 
     A “espanhola” é o assunto do dia; é a única conversa; não há outra. 
     Mas, sobre todas as conversas e comentários, paira uma consternação única que é uma censura franca, solene, 
unânime, à Higiene Pública. 
     O que se ouve é: 
     - Mas o que faz a Higiene? 
     - E a Higiene? 
     - Onde se meteu a Higiene? 
     - Mas que Higiene! ... 
     - Então a Higiene Pública não existe? 
     - O que é que a Higiene aconselha? 
     São perguntas infalíveis, que se ouvem a cada passo, indicativas da inutilidade ou da incapacidade dessa Higiene, que 
cruza os braços sem saber o que fazer, ou como se não soubesse de nada. 
     E como não é possível, na atual administração, falar, sem comparar, vem à tona os nomes de Dantas Barreto e 
Gouveia de Barros, como uma glória daquela época e uma garantia de que outra seria a situação, se eles estivessem por 
ventura à frente do serviço público. 
     O público tem frases curtas e incisivas, que vales por longos discursos:  
     - O Dantas fechou  o Hospital de Santa Águeda; o Borba abriu. 
     É o [ilegível] dos desolados comentários; e é uma verdade. 
     Qual foi a providência, qual foi o remédio, qual foi a recomendação feita até hoje por essa Diretoria de Higiene? 
     E [ilegível] ela que temos uma epidemia ai, assolando o estado, e começando a matar gente? 
     Desgraçadamente somos obrigados a fazer essas constatações, que, inda mais desgraçadamente, não curam nem 
remedeiam a calamidade. 
     Possuímos uma Higiene que, diante de uma epidemia, não tomou uma providência, não deu um passo, não aconselhou 
um remédio! 
     É uma inutilidade absoluta! 

A EPIDEMIA. A Provincia, Recife, 07 out. 1918, ano XLI, n. 276, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
Continua a se propagar intensamente a epidemia – O aspecto da capital – O movimento da “Great Western” 
decresce consideravelmente – O tráfego da “Tramways” está reduzido – Uma nota da Higiene Pública – Os 
estabelecimentos escolares – Os atacados de “influenza” – Os estabelecimentos fechados – Diversas notas. 
 
     Perdura no espírito público uma atmosfera de inquietação pela rapidez como se vai alastrando a “influenza”. 
     E esse natural receio fica evidenciado pelo diminuto movimento nas ruas, nos cinemas, cafés, finalmente emtodos os 
estabelecimentos comerciais, muitos dos quais se fecharam por terem todos os empregados doentes. 
     Nas estações Central, do Brum e das Cinco Pontas não se observa mais aquele movimento de passageiros que os trens 
de Rio Branco, Paraíba e Alagoas despejavam. 
     É justificável que isso aconteça pois algumas das pessoas desses estados que têm chegado a esta capital afim de tratar 
de negócios têm sido atacadas pela “influenza”, de forma a produzir má impressão nos mesmos estados. 
     As ruas, da primeira casa até a última, estão cheias de doentes, havendo certas famílias cujas pessoas estão atacadas da 
“influenza”. 
     Dessa forma, a nossa urbs tem um aspecto contristador, dando a idéia de um vasto hospital. 
     Tivemos ocasião de correr diversas escolas públicas e particulares, onde a epidemia já produziu os seus efeitos.  A 
freqüência nesses estabelecimentos de instrução está reduzidíssima, chegando em alguns à proporção de 70%. 
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     A “Escola de Agronomia de Socorro” ontem encerrou as suas portas em vista de estarem atacados quase todos os 
alunos e lentes, inclusive o diretor do estabelecimento, Dr. Feliciano da Rocha, que ontem adoeceu quando chegou em 
Socorro de volta do Recife. 
     As duas escolas estaduais desse lugar, que desde a sua instalação apresentavam a freqüência média de 45 alunos, estão 
reduzidas a 20. 
     Informam-nos também que as da cidade de Jaboatão e de Tegipió estão apresentando uma freqüência reduzida. 
     Aqui no Recife é a mesma cousa.  O Ginásio Pernambucano, Escola Normal, enfim todos os colégios e escolas têm 
sido pouco freqüentados. 
     Isto se justifica porque grande parte da população escolar está afetada da epidemia, afugentando a outra parte que 
ainda não atacada. 
     Uma medida que se impõe e que imediatamente deve ser posta em prática é o fechamento, enquanto persistir a 
“influenza”, desses estabelecimentos escolares, onde o organismo fraco das crianças apanha com a maior facilidade a 
doença que nos ataca. 
     Os chefes de família, pelo menos, não devem consentir que seus filhos freqüentem as escolas, pois a aglomeração, 
como se sabe, é um dos fatores prinicpais da infecção. 
     É preciso que o povo faça mesmo a sua higiene, pois até agora a ação da Higiene não se tem feito sentir, como era de 
esperar. 
 
     Estivemos ontem na Casa de Detenção.  Recebeu-nos atenciosamente o Sr. Firme de Oliveira, zeloso ajudante do 
administrador, que nos declaram haver entre os presos poucos casos a constatar e estes mesmos de caráter benigno. 
     Minutos depois chegava ao Dr. João de Goes Cavalcanti, médico da Detenção, que prontamente nos atendeu. 
     - Meu amigo, disse-nos o referido médico, aqui na Detenção, temos a registrar poucos casos, uns 60 no máximo, todos 
de caráter benigno, dos quais metade se restabeleceu, tendo baixado ontem à enfermaria 18, cujo estado não inspira 
cuidados. 
     Vimos que o digno médico não favorecia o estado de saúde do estabelecimento, pois vimos muitos presos que 
denotavam saúde perfeita.  Além disso as oficinas trabalhavam regularmente, tendo faltado ao serviço das mesmas 
poucos sentenciados. 
     Julgávamos ir encontrar esse estabelecimento transformado em enfermaria, pois o seu grande número de presos, todos 
em cubículos estreitos, dava ensejo a essa hipótese.  Entretanto, graças ao asseio que se nota por ali, e às medidas 
preventivas postas em prática pelo Dr. João de Goes Cavalcanti, o estado de saúde dos presos é o melhor que se podia 
esperar. 
     Saímos da “Casa de Dentenção” bem impressionados. 
 
     O tráfego da “Tramways” tem sido deficiente, por falta de empregados. 
     Muitas pessoas vêm a pé dos arrabaldes para o Recife, pois em certas horas se espera por um bond 40 minutos, na 
incerteza do mesmo veículo parar no poste, como aconteceu ontem em Afogados, onde o chefe político local, para tomar 
“tramways”, mandou colocar duas pedras nos trilhos afim de o veículo parar. 
 
     Continua a fechar diversos estabelecimentos comerciais, à falta dos respectivos empregados. 
     O fabrico do pão tem sido deficiente para o povo, pois em muitas padarias o serviço foi consideravelmente reduzido 
por falta de braços. 
 
     Na Torre a “influenza” tem atacado diversas pessoas. 
     A velha fábrica de tecidos fechou em vista da falta de empregados e a fábrica nova está prestes a fechar pela mesma 
razão. 
 
     A Encruzilhada é um dos subúrbios que mais têm sofrido com a epidemia reinante. 
     Sua população quase toda de famílias pobres, está lutando com dificuldades para debelar o mal. 
     Existem ali 4 farmácias onde é custoso se comprar um remédio, pois as mesmas estão com os seus auxiliares doentes.  
Domingo último as pessoas que iam despachar receitas e comprar preparados, encontraram as farmácias fechadas, por 
ordem do fiscal do distrito. 
 
     Afogados também não foi poupado pela “influenza”,  Esta doença atacou muitas pessoas nas ruas Direita, São Miguel, 
largo da Paz e outras. 
 
O Sr. provedor do “Real Hospital Português de Beneficência”afim de [ilegível]  as necessidades do momento, mandou 
transformar os salões nobres e demais dependências do mesmo hospital em enfermarias e chamou os médicos substitutos 
a ocuparem os seus lugares visto os efetivos não darem vencimento ao serviço. 
 
     A Diretoria de Higiene enviou-nos ontem o seguinte: 
     A partir de hoje, as pessoas que precisarem de socorros médicos, por motivo de “influenza”, basta que deixem seus 
nomes e residências na secretaria da Diretoria de Higiene, que funcionará até as 20 horas, para que recebam em casa 
visitas médicas, sendo-lhes aconselhados e distribuídos os necessários medicamentos. 
     As indicações de nomes e residências poderão ser dadas por telefone, para o número 923 (novecentos e vinte e três). 
 
     Por determinação da Diretoria de Higiene ficarão de plantão nesta semana, durante à noite, as seguintes farmácias: 
     Dia 8 – Farmácia Ricord, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 9 – Farmácia Pernambucana, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 10 – Farmácia São Paulo, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 11 – Farmácia Marques, na rua Duque de Caxias. 
     Dia 12 – Farmácia Simões Barbosa, na rua Primeiro de Março. 
 
     A “Pernambuco Tramways” está dando meio dia de gratificação a cada motorneiro e condutor que trabalhar mais de 
15 horas por dia. 
 
     A mesma companhia dará um prêmio especial ao motorneiro ou condutor que conseguir trabalhar 180 horas durante 
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uma quinzena. 
 
     Durante o dia de ontem  só trafegou um bond nas linhas do hospital Pedro II, Aurora e Concórdia, sendo que nesta 
última, depois de 21 horas, foi suspenso esse carro. 
 
     Segundo nos informaram, a “Pernambuco Tramways” está tendo diariamente um prejuízo de 2:000$000, 
calculadamente. 
 
     Os carteiros dos correios estão quase todos doentes. 
     Por esse motivo, o servico de distribuição está sendo feito por serventes daquela repartição. 
 
     Está também fechada a “Farmácia Pernambucana”, que demora à rua Larga do Rosario, por terem adoecido o seu 
proprietário e todos os empregados. 
 
     O médico Dr. Luiz Galvão, que dá consultas na “Farmácia Ribeiro”, à Praça Maciel Pinheiro, caiu também doente de 
“influenza”. 
 
     Continua a ser espantoso o movimento nas farmácias desta capital e dos arrabaldes. 
 
     O coronel comandante da Força Pública do estado, em ordem do dia de ontem, determinou que todas as praças 
adoentadas de “influenza”, terão, de hoje em diante, que se apresentar aos comandantes dos batalhões a que pertencem, a 
fim de serem submetidas ao competente exame médico, devendo ser excluído, a bem da disciplina, todo o soldado que 
não cumprir a referida determinação. 
     Quecuriosa ordem do dia! 
 
     O serviço da Assistência tem sido muito prejudicado, só atendendo a socorros urgentes.  O Dr. Alfredo Costa 
permanece de prontidão, no posto médico, das 12 às 14 horas, afim de atender as pessoas que precisarem de curativos. 
     Prestaram ontem serviços como médico e enfermeiro, o Dr. Jorge Bittencourt e Jorge Ferreira de Araujo. 
 
     Informaram-nos em nosso escritório, estarem atacadas as seguintes pessoas: 
     João Baptista Lobato, Waldemar da silva Lobato, João Lobato Júnior, João Catão Lopes e uma filhinha de 2 anos, a 
Sra. D. Orminda Codeceira, capitão Prescilio Pires e um filho menor, duas pessoas da família do Sr. Heciliano Paes, 
Severino Almeida, do Banco Auxiliar, Sr. Armando Coelho, Sr. A. U. Greca, Dr. Pedro Cahú, a Exma. esposa do capitão 
Victoriano Ebla, Alberto Paiva, do Banco Auxiliar, Dr. Jorge Chateaubriand, ajudante de guarda-mor da Alfândega deste 
estado; o proprietário da mercearia Mario, na rua Direita, que não abriu, por terem caído doentes todos os seus auxiliares; 
Sr. Ascensão Alves Maia, proprietário da mercearia “Veado Branco”; Sr. Anacleto Silva, do cartório Cintra Lima; a 
Exma. esposa e um filhinho do Sr. Fernando Sá; 4 empregados do “River Plate”; 20 auxiliares da Casa Alvares de 
Carvalho & C., 4 auxiliares da loja de fazendas “A Portugueza”, Sr. João Pimentel, proprietário da “Jovem”, loja de 
fazenda; 16 empregados da fábrica de perfumes Delestre & C. 
 
     O Dr. Pedro Jordão, diretor do serviço sanitário do “Hospital Pedro II”, tem se conservado nesse estabelecimento, 
tomando diversas medidas. 
     S. S. comunicou-nos ontem, pelo telefone, ter sido resolvida a suspensão das visitas ao referido hospital, enquanto 
grassar a “influenza” 
 
     Até as 7 horas da manhã de ontem deram entrada no Hospital Pedro II grande número de atacados de “influenza”, que 
foram distribuídos pelas seguintes enfermarias: São José, 1; São Vicente, 30; São Pedro, 21; São Paulo, 3; Santa Martha, 
8; Bom Conselho, 1; São João, 9; Santa Maria, 1; Santa Rita, 3; Santo Anselmo, 5; São Francisco, 2.  Faleceram 5. 
     Foram removidos até a mesma hora para o Hospital de Santa Águeda 17. 
 
     A respeito da epidemia, a Diretoria de Higiene enviou aos outros jornais a seguinte nota: 
     “A epidemia, que ora nos salteia, é evidentemente a gripe ou influenza, não a gripe no sentindo comum de luxo ou 
constipação, mas a gripe verdadeira, a mesma de 1889-90. As duas muito se assemelham pelos sintomas e vários autores 
as acreditam movidas pelo mesmo germe o bacilo de Pfeifer, ora atenuado ora virulento, mas enquanto uma é uma febre 
catarral esporádica, a outra se caracteriza por enorme contagiosidade, acometendo até 50% e mais da população dos 
lugares invadidos e estendendo-se por toda a parte pelas vias mais rápidas de comunicação.  Basta recordar as epidemias 
anteriores para ver que a atual não é senão uma repetição delas, de disseminação pelo mundo, talvez mais morosa em 
virtude das dificuldades de transporte ocasionadas pela guerra. 
     A gripe propaga-se sobretudo pelas secreções buco-nasais, que os doentes espalham quando tossem e espirram e até 
quando conversam.  São amiúde bolhas de ar microscópicas, envolvidas numa membrana finíssima de substâncias 
expectoradas e ricas em micróbios. 
     Os convalescentes, que já se acham com forças para retomar suas ocupações, os poucos atingidos, casos benignos, que 
trazem apenas uma indisposição ligeira, que não chega a interromper o modo de vida do paciente, são igualmente 
perigosos; daqui se depreende quanto é ilusória qualquer tentativa de isolamento.  E nem há Tiar das desinfecções, que os 
semeadores de micróbios andam por toda a parte.  Os poderes públicos vêem-se deste modo desarmados para evitar as 
epidemias de gripe.  É o que pensam quase todos os entendidos que versaram o assunto.  Kole e Htsch, por exemplo, 
afirmam desassombradamente que contra a influenza quase nada há a esperar das medidas administrativas.  Isto sucede 
em toda a parte e então porque razão aqui se há de culpar a Diretoria de Higiene pela epidemia que nos assola? 
     Ela, como as autoridades sanitárias de todos os centros civilizados, não poderia impedir a explosão da epidemia atual.  
O que lhe cabe no caso é atenuar os seus efeitos e disto não se descuidou desde o aparecimento dos primeiros casos. 
     Os inspetores sanitários logo receberam instruções para visitar os pontos atacados e ministrar aos doentes o socorro 
indispensável, removendo-os para os hospitais ou procurando auxiliar-lhes o tratamento, no próprio domicílio.  Agora 
mesmo, em vista do aumento do número de doentes e das dificuldades que apertam os pobres, a Diretoria de Higiene 
resolveu ampliar ainda a sua ação e os médicos têm instruções para fornecer aos miseráveis, além das receitas, os 
medicamentos necessários. 
     Quanto a medidas e conselhos ao público para evitar a contaminação, a Diretoria de Higiene até hoje se absteve de 
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publicar qualquer aviso neste sentido, certa de antemão de sua ineficácia.  E no caso não há medida especial a lembrar.  
Temos apenas a recomendar ao público que se acautele do contato com os doentes, o que em grande parte é impraticável, 
pois os convalescentes e os casos ambulatórios são também contagiosos, que pratique amiúde a desinfecção da boca e 
nariz e cuide do bom funcionamento do aparelho gastrintestinal.  É também de bom alvitre que não freqüentem lugares de 
grandes ajuntamentos, máxime em recintos fechados, como os cinemas, etc. 
     A Diretoria de Higiene também comunica ao público que as farmácias têm ampla liberdade de abrir a qualquer hora e 
funcionar o tempo que for necessário independente de qualquer formalidade ou licença prévia.” 
 
     O prefeito da capital deu ordem aos fiscais de permitirem que as farmácias se conservem abertas pelo tempo que 
entenderem, afim de serem atendidos todos quanto as procurarem. 
 
     Devido ao fato de terem adoecido de “influenza” espanhola vários distribuidores d’”A Provincia”, é grande o número 
de assinantes que tem deixado de receber a nossa folha, motivo pelo qual pedimos desculpas aos mesmos por essa 
involuntária falta. 
     O nosso serviço interno tem também ressentido bastante nas suas diversas seções, havendo em todas elas doentes.  
Entretanto, não temos poupado esforços para continuar a publicação d’”A Provincia”, muito embora as falhas 
conseqüentes de falta de pessoal. 
 
     Sabemos terem sido atacadas da “influenza” as seguintes pessoas: 
     Engenheiro João Magalhães e sua esposa, residentes no Espinheiro; Francisco Lopes e diversos membros da família, 
residentes à rua coronel Suassuna, nº 659; Dr. Diniz Passos, residente em Jaboatão e Sr. José Nogueira, este empregado, 
aquele médico da Instrução Pública; o tesoureiro Herculano Marques de Lemos e os carteiros da agência do correio de 
Santo Antonio, Marcos Paes de Moura, Saul José da Fonseca e Alberico Spluca e ainda o servente Julio Antonio Ribeiro 
de Mello; D. Marietta Carneiro da Cunha, residente em Socorro; a esposa do Sr. Miguel de Silveira, D. Amelia Silveira e 
seus filhos, a senhorita Annita Silveira e José, residentes no mesmo lugar. 
 
     Ocorreu anteontem um caso fatal, à rua de São Jorge.  O Sr. Manoel Joaquim da Motta, aí residente, faleceu de 
“influenza”. 
 
     Havia ontem só epidemias no hospital Pedro II. 
 
     A comissão promotora das festas eucarísticas, de acordo com o Sr. Arcebispo, resolveu interromper as solenidades 
para o dia 29 de outubro, afim de evitar a propagação da epidemia.  A missa campal terá lugar a 1 de novembro e a 
procissão no domingo seguinte. 
 
     Fecharam ontem a “Sapataria Colombo” e a casa Carneiro de Souza, situadas à rua Barão da Victoria. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 09 out. 1918, ano XLI, n. 278, p.1-2. 
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As ironias da peste 
 
     As epidemias têm isso de bom: quando as autoridades não fazem caso delas, ou procuram negá-las, elas vão buscá-las 
por uma perna, e metem-nas na cama, quando não as levam para outro mundo, como aconteceu àquele prefeito de Bom 
Conselho, dias depois dele garantir que não havia bubônica nem nada no seu município. 
     No Recife acaba de ser assim.  E foi depois dessa pilhéria macabra da “bailarina” fazendo tremedeiras e febres às 
autoridades da Higiene que elas resolveram se convencer de que havia mesmo peste na cidade. 
     Os nossos agradecimentos. 
     Ainda faltam cair doentes o governador e o prefeito.  Porque eles são os mais culpados da desgraça pública. 
     E só estamos esperando os jornais do Rio para ver que telegrama o Dr. Borba passou ao “leader” da bancada e que 
esse “leader” correu a mostrar aos jornais. 
     Parece que estamos lendo: “não há epidemia; é uma exploração política dos miraigos; a Higiene está preparada para 
combater todas as epidemias; nunca o estado sanitário esteve tão bom; se não fossem os calos e as unhas encravadas que 
o afligem, a ele governador, esse mundo seria um paraíso”. 
     E, como esse governador, quando de uma coisa hoje, os fatos desmentem no dia seguinte, vai ser uma delícia 
combinar o seu telegrama com a nota oficial publicada aqui nos jornais. 
     O público está vendo que nós ignoramos completamente os termos desse telegrama passado pelo Dr. Manoel Borba ao 
Dr. Andrade Bezerra. 
     Sabe-se que ele passou um telegrama sobre a epidemia; sabe-se que o “leader” mostrou à “Noite” esse despacho; mas 
não se conhecem os termos. 
     Quando a “Noite” chegar, ver-se-á que foi tudo menos a verdade.  Vai ser uma delícia. 
     A própria epidemia, a nota oficial, a cidade deserta, os cinemas abandonados, as lojas fechadas, as escolas vazias e os 
hospitais cheios, se encarregam de responder aos que levavam os dias a garantir que a epidemia era uma exploração 
nossa. 
     As epidemias têm isso de bom: são elas que se encarregam, por si mesmas, de responder se há ou não epidemia,se 
estão, ou não, na terra. 
     E, algumas vezes, de um modo cômico, como nesse caso do diretor da Higiene, a gritar, de cima da cama, que não é 
nada, que nunca esteve tão bom e que não é epidemia. 
     É dor de cabeça, corpo mole, pernas fracas, tosse, fogo no rosto, febre de 38 e meio, aspecto cadavérico, Rubinat ou 
maná e senne. Mas não é nada! 
     São as ironias da “bailarina”. 
     São Sebastião permita que fique nisso. 

AS IRONIAS da peste. A Provincia, Recife, 10 out. 1918, ano XLI, n. 279, p.1. 
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GOVERNO FÚNEBRE 
 
     A epidemia aumenta, mas aumenta tragicamente, no seu pior aspecto, espalhando a morte. 
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     O primeiro dever da Higiene, em epidemias é a notificação compulsória, é a publicação de todas as suas providências, 
é a verdade leal e sincera.  E por um motivo simples.  O segredo e o mistério excitam a imaginação popular e fazem 
aumentar fantasticamente os perigos que a verdade faria limitar e talvez tranqüilizar.  
     Mas a Higiene pernambucana prefere o mistério, pouco se importanto que o povo aumente o perigo da epidemia.  A 
Higiene pernambucana, que não teve a capacidade de evitar ou de cercear a epidemia, que cruzou os braços, que negou 
até a última hora, manifesta uma incapacidade, ainda maior e mais flagrante, em plena epidemia. 
     Quando se acusa, quando os que vêem os seus entes queridos partirem para o cemitério, apontam-lhes os cadáveres 
dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, ela pergunta: - Mas o que é que há de fazer? O que 
quer o Sr. que nós façamos? 
     É o povo quem há de ensinar a Higiene o que ela tem a fazer.  É o doente quem há de ensinar ao médico o remédio 
para o seu mal. 
     A verdade [ilegível], material, trágica, fúnebre, é que a “epidemia” se tranforma de benigna em mortal.  Aos mortos de 
um dia sucedem os mortos do dia seguinte.  Aquilo que temos aqui repetido há 15 dias sobre a marcha da epidemia, está 
se realizando com uma precisão matemática.  E a Higiene nada fez, porque não sabe o que deve fazer. 
     As medidas terapêuticas indicadas nesta folha, no “Democrata” e no “Jornal do Recife”, únicas que se colocaram ao 
lado do povo, não foram adotadas senão em parte. 
     Permitiu-se abrir as farmácias, fecharam-se as escolas e casas de diversões, mas em assunto de higiene, de limpeza, de 
desinfecções, nada se tem feito, nada! 
     Quantas notificaçòes teve a Higiene de casas com a “borbite” como chama o povo? Quantas visitas sanitárias fez? 
Quantas desinfecções? 
     Ninguém sabe. 
     Possuímos uma repartição de Higiene onde o seu diretor não aparece, apesar dos jornais amigos afiançarem que ele 
está bom. 
     Esses mesmos jornais, noticiando os nomes dos médicos da Saúde, atacados da epidemia, não citam o nome do Dr. 
Abelardo Baltar. 
     Não está doente, não está na cidade, não está na repartição, não vai lá, que Higiene é essa? 
     A epidemia aumenta e toma o fúnebre aspecto das marchas da morte.  Quando amanhã aumentar também o número 
dos mortos, já tão grande infelizmente, hão de nos perguntar ainda: - Mas o que podemos fazer? 
     E o povo olhará então para o passado, esse próximo passado de outro dia, e se recordará que também tínhamos outras 
pestes, como a febre amarela e a varíola, por exemplo, mas o Dr. Gouveia de Barros fechou o hospital de Santa Águeda 
por falta de doentes. 
     Nunca ele andou a perguntar o que e que devia fazer. 
     É isto o que se ouve a cada passo, em todas as lamentações, na atual cidade fúnebre, governada por um governo 
fúnebre. 

GOVERNO Funebre. A Provincia, Recife, 12 out. 1918, ano XLI, n. 281, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
A epidemia começa a ceifar vidas de uma forma espantosa – Dolorosas impressões – No cemitério e necrotério 
público – O número dos sepultados é assombroso – O serviço da Higiene – Os doentes da “Tramways” – Outras 
notas. 
 
     O que prevíamos, infelizmente está se realizando.  A epidemia, cujos efeitos foram benignos ao princípio, nos últimos 
dias tem tomado um caráter gravíssimo, iniciando o seu período de morte em um elevado número de pessoas. 
     Já não é mais o simples receio que se nota na população; é o pânico, o terror que se apodera de todos, à medida que o 
terrível mal vai ceifando existências cada dia em maior proporção.  A “influenza” vem dizimando assustadoramente e 
hoje crianças, homens e senhoras foram arrebatadas do seio da sociedade por esta doença, que se alastrou e tomou caráter 
agudo devido à indiferença da Higiene Pública. 
     Agora é que esta dá acordo de si, depois que toda a cidade se acha contaminada pela epidemia. 
     Em qualquer centro populoso pode haver uma epidemia, pois a sua aparição depende de causas acidentais, tais como 
influencia atmosférica, intercâmbio comercial e outras não previstas pela higiene.  Cabe a esta, porém, empregar os meios 
de debelar o mal logo em seu início, isolando os atacados, empregando enfim, medidas profiláticas rigorosas de sorte que 
a epidemia não se propague.  É assim que tem acontecido em toda parte ate nas colônias dos países mais civilizados da 
Europa. 
     Aqui, em nosso estado, não é assim. 
     A epidemia que aparece, dizima metade da população, antes que os poderes públicos resolvam agir, com a sua ação 
lenta e tardia. 
     A população estende a mão à Providência, pois a sua Higiene Pública não lhe oferece confiança. 
     A capital, com as suas ruas quase desertas, as casas de diversões e algumas comerciais com as portas cerradas de dia, 
se apresenta sombria e à noite lembra uma cidade abandonada à aproximação do inimigo. 
     Foi a impressão que tivemos, ontem, quando percorríamos a pé a rua Imperial para ver o aspecto do bairro da capital e 
onde talvez a “influenza” tenha atacado com mais intensidade. 
     Eram 10 ½ da noite.  O último “tramway” já tinha passado para o Jiquiá. 
     As duas extensas filas de casas daquela rua estavam com as suas portas cerradas.  À medida que avançávamos, 
[ilegível] gemidos e ais chegavam aos nossos ouvidos.  A tosse ali era contínua, fazendo concerto com o vento que 
naquela artéria sopra rijamente. 
     Voltamos por outras ruas, onde a dolorosa cena da rua Imperial se repetia a miúdo, chegando aqui, nesta redação 
completamente abatidos pelas dores que acabávamos de ouvir através das casas de alguns trechos de nossa deserta 
capital. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     No intuito de colhermos notas seguras sobre o número de pessoas mortas, vitimadas pela peste, fomos ontem ao 
cemitério público de Santo Amaro. 
     Eram 17 ½ horas, quando ali chegamos. 
     Nas proximidades do campo santo era grande a multidão que aguardava a chegada dos cortejos fúnebres. 
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     Penetramos, então, na secretaria do cemitério. 
     Havia desusado movimento. 
     Os empregados não descansavam, pois de instante a instante tinham que providenciar no sentido de serem sepultados 
os cadáveres que ali chegavam. 
     Já às 18 horas, quando o movimento decresceu um pouco, procuramos adquirir a lista dos mortos vitimados pela peste. 
     O empregado do cemitério, com quem nos entendemos sobre o assunto disse-nos o seguinte: 
     - Não leve a mal, mas eu tenho ordem para não fornecer os nomes dos mortos. 
     - E de quem é essa ordem? Indagamos nós. 
     - É do administrador. 
     - Está bem. 
     Nisso, entra na secretaria o coronel Gaspar Florentino, que é o administrador do cemitério. 
     Fomos, incontinenti, ao seu encontro. 
     - O que deseja? Perguntou-nos o alto funcionário. 
     - Que o administrador nos forneça [ilegível] às suas ordens no sentido de conseguirmos os nomes dos mortos 
vitimados pela “influenza” e que foram hoje sepultados no cemitério. 
     - Não é possível. 
     - E por que? 
     - Por não termos tido tempo suficiente para organizarmos esse mapa, o que só poderá ser sempre feito no dia seguinte. 
     - E não pode fazer um cálculo das pessoas enterradas no cemitério, atacadas da peste? 
     - O número é bstante elevado. Veja, porém, se consegue com os empregados, pois para eles isso é mais fácil. 
     Foi o que fizemos. 
     Algum tempo depois tínhamos o número certo dos mortos. 
     Oitenta e oito já haviam sido sepultados no campo santo, esperava-se, porém, por mais dois mortos, sendo ao todo 
noventa. 
 

NO NECROTÉRIO 
     Do cemitério fomos até o necrotério público. 
     Ali encontramos 13 cadáveres que aguardavam ainda ontem oportunidade para serem sepultados no campo santo. 
     Foi dolorosa a nossa entrada no necrotério, pois na ocasião se desprendia grande fedentina do interior do mesmo, 
sendo preciso para que cumpríssemos o nosso dever, isto é, de informar ao público o que existe de verdade sobre a 
terrível epidemia, que nós tomássemos precauções contra aquela exalação pestilencial. 
     Como se vê por estes dados, morreram ontem, vitimadas pela peste, 103 pessoas. 
     Já anteontem foram enterradas 61 pessoas. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     A esta repartição tem comparecido diariamente grande número de pessoas pedindo receitas. 
     Ontem, até a hora em que ali estivemos, às 19 ½ horas, haviam sido fornecidas 688 fórmulas, a cerca de 350 pessoas. 
     Foram socorridos aproximadamente 193 doentes de “influenza”. 
     - O Dr. diretor de Higiene em comissão resolveu, por portaria de ontem, dispensar todos os médicos da Diretoria de 
Higiene das funções que lhes eram normalmente cometidas, designando-os todos para darem plantão na sede da Higiene, 
e para o serviço externo de socorros, que está sendo organizado. 
     Hoje a escala de serviços organizada pelo Dr. diretor de Higene é a seguinte: 
     6 às 9 – Drs. Costa Pinto, Thomé Dias e José Climaco; 9 às 12 – Drs. Fragoso Selva, Baptista da Silva e Paulo Aguiar; 
12 às 15 – Dr. Armando Macedo; 15 às 18 – Drs. Bandeira Filho, Jorge Bittencourt e Souto Maior. 
     Pessoal da secretaria que ficará de plantão hoje: das 6 às 9 horas – Henrique de Freitas, Baptista de Siqueira, José 
Accioly, Manoel Mattos, Amaro Abdon e Felix de Mello; 
     Das 9 às 13 – Orlando Pimentel, Severino das Chagas, Heliodoro de Senna, Eugenio Freire e Francisco Mafra; 
     Das 13 às 17 – Severo de Lima, Vicente Netto, Felippe Maurilio, Manuel Bernardo, Ignacio Lins e Christovam Bessa. 
     Das 17 às 20 – João Machado de Gouveia, Pedro de Barros, Carlos Rios, Paulino de Oliveira, Jeronymo Vaz Manso e 
Marcellino Olympio. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência tem vencido dificuldades ao prestar socorros públicos pois os seus empregados e médicos continuam 
doentes, à exceção do Dr. João Guimarães. 
     O Dr. Odilon Gaspar, que estava escalado ontem para o serviço não pôde comparecer ao mesmo, por ser atacado da 
epidemia. 
     O Dr. Alfredo Costa, há dias que tem permanecido de plantão no posto médico, das 12 às 14 horas, apesar de estar 
ainda doente.  Ontem, até às 20 horas, quando saímos desta repartição, vimo-lo no seu posto tendo já atendido a cerca de 
60 pessoas. 
     A Assistência Pública socorreu ontem às 11 horas e 45 minutos o popular Antonio Luiz da cunha, pardo, 
pernambucano de 21 anos, solteiro, residente à rua S. Rita Nova, atacado de “influenza”.  Depois de medicado pelo Dr. 
João Guimarães, foi transportado para o hospital Pedro II. 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS 
     Esta repartição enviou-nos a seguinte nota: 
     “O administrador interino, tendo em vista o estado sanitário da e o grande número de serventuários atacados da 
moléstia reinante, resolveu, por ato de ontem, além de suspender o serviço de coletas de correspondência das caixas 
urbanas, determinar que a abertura da Repartição tenha lugar às 7 horas e o fechamento às 17, período de tempo em que 
funcionarão os serviços de venda de selos e registro de correspondências. 
     A posta restante das 4ª e 5ª seções, funcionará das 8 às 16 horas e meia. 
     A conferência de malas, nas 4ª e 5ª seções, das 9 às 16 horas. 
     Só haverá uma distribuição domiciliária às 12 horas. 
     Nenhuma correspondência deve ser postada, até segunda ordem, nas caixas urbanas. 
 

OS MORTOS PELA EPIDEMIA 
     Faleceram ontem vitimadas pela “influenza” as seguintes pessoas: Maria Joana, companheira de Joaquim Escobar, 
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residente à rua do Catucá, em Afogados; um proprietário de bilhar conhecido por “Tutu talhador”, que residia no mesmo 
lugar; e o italiano João Perelli, conhecido por “João Pepino”, estabelecido com um restaurante à rua das Florentinas; D. 
Candida Magalhães Ferreira Gouveia, esposa do cel. Manoel Nivaldo Ferreira Gouveia, ex chefe político da 
Encruzilhada; Clemente Alcoforado, auxiliar do escritório do “Jornal do Recife”, e muitos outros cujos nomes não 
puderam nos informar. 
     Sucumbiram também o Sr. João de Moraes Coutinho, auxiliar da casa Williams & C., e a senhorita Ismenia 
Esmeraldina da silva Rios, irmã do Sr. Samuel Rios, administrador do presídio de Fernando de Noronha. 
 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES QUE SUSPENDERAM AS AULAS 
     Associação Cristã de Moços – Em conseqüência da epidemia que reina nesta cidade o chefe do Departamento 
educacional, Dr. Alfredo Freyre, resolveu suspender as aulas deste departamento até o dia 4 de novembro próximo. 
 
     Liga Pernambucana contra o Analfabetismo – A “Liga” também resolveu suspender as aulas de suas escolas até 
segunda ordem. 
 
     Vimos ontem algumas escolas estaduais funcionando com seis crianças. 
     Porque o governo não manda fechar estes estabelecimentos de instrução, a bem da saúde da infância? 
 

ASSOCIAÇÕES 
     “Recife club” – A diretoria desta sociedade recreativa pede-nos para avisar que em vista de estar grassando a epidemia 
da “influenza” ficam suspensas provisoriamente e toda e qualquer reunião em seus salões de danças até segundo aviso. 
     “União foot-ball club” – Deixa de realizar-se hoje o match com o “Aurora” por achar-se acometido de “influenza” os 
seguintes jogadores deste club: Guilherme Coimbra, João Severiano, Arthur Mafra, Salustio Filho, Arnaldo Lobo, 
Antonio Vicente, Antonio Taveira, Joaquim Fonseca, Alarico Luiz de França, Manoel Sobral, Hermann L., Heitor 
Dantas, Oswaldo Dantas, Aluisio C. 
     “República foot-ball club” – Devido à terrível epidemia que atualmente nos assola o presidente deste club, usando dos 
poderes que os estatutos lhe confere, resolveu suspender até segunda ordem os jogos do club. 
 

“PERNAMBUCO TRAMWAYS” 
     Lista completa dos empregados doentes nesta companhia: 
     Seção João Alfredo – Condutores: 153, 154, 157, 158, 159, 163, 165, 167, 170, 175, 183, 184, 186, 189, 191, 203, 
204, 205, 206, 208, 210, 212, 217, 219, 220, 225, 230, 233, 243, 245, 254, 255, 262, 263, 264, 267, 269, 270, 276 e 277. 
     Motorneiros: 657, 661, 664, 685, 686, 687, 688, 693, 694, 695, 696, 701, 706, 708, 713, 715, 718, 719, 723, 725, 726, 
727, 729, 734, 735, 736, 737, 668. 
     Total: 69. 
     Seção Santo Amaro – Condutores: 4, 5, 6, 8, 10, 25, 28, 41, 47, 49, 56, 64, 68, 75, 73, 74, 80, 81, 83, 91, 94, 101, 105, 
106, 108, 109, 115, 117, 120 e 139. 
     Motorneiros: 502, 514, 515, 519, 517, 520, 511, 533, 538, 535, 540, 550, 556, 558, 551, 566, 565, 536, 539, 572, 585, 
522, 8. 
     Total: 52. 
     Fiscais: 2, 3, 5, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 86, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 61, 6. 
     Inspetores: 203, 201, 206, 208, 209. 
     Despachantes: 102, 110, 111. 
     Chefe do movimento de Santo Amaro: Jacyntho Pontes. Total 37. 
     Total geral dos empregados do tráfego doentes: 
     Santo Amaro – 52; J. Alfredo – 69; Fiscalização – 37. Total: 158. 
     Motorneiros mortos: - Faleceram ontem os motorneiros 581, 730 e 712, este de nome Manoel Mendes. 
 

VÍTIMAS 
     Vitimado pela “influenza” faleceu ontem, às 18 horas, o Sr. José Alves de Moraes, português, com 25 anos de idade, 
solteiro, auxiliar da firma comercial de nossa praça Alfredo Alvares de Carvalho & Cia., estabelecida com armazém de 
ferragens à rua Duque de Caxias. 
     O óbito verificou-se no 3º andar do prédio onde demora aquele estabelecimento e que serve de residência para os 
auxiliares da casa. 
     O cadáver do inditoso moço foi conduzido para depósito, devendo hoje, às 10 horas, ter lugar o enterro. 
     José de Moraes pertencia ao clube esportivo “Almirante Barroso” e devia tomar parte na próxima regata que aquele 
clube vai realizar. 
     Era um excelente remador, por isso que figurava na guarnição de honra do referido clube. 
 
     O “Pará”, chegado ontem a este porto, procedente do sul, trouxe atacados de “influenza” 50 pessoas. 
     Por esse motivo, o paquete ficou no ancoradouro externo. 
     À noite verificou-se um óbito a bordo daquele navio, tendo o cadáver da vítima vindo para terra, ficando em depósito. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 12 out. 1918, ano XLI, n. 281, p.1-2. 
B059 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

A “INFLUENZA” 
 
A epidemia ainda continua a ceifar numerosas existências – Cadáver insepulto – A Assistência Pública – O serviço 
da Higiene – Os mortos pela “influenza” – A epidemia no interior e na colônia russa – Uma receita para o mal – 
Diversas notas. 
 
     A epidemia entrou em seu período agudo.  Há dias que os cemitérios públicos recebem grande número de mortos pela 
“influenza”.  E esse número, que no princípio se contavam por unidades, atinge atualmente a mais de uma centena. 
     Todos previam este resultado contristador, pela forma como a “influenza” se propagava rapidamente.  A Higiene é que 
procurava esconder a gravidade da situação, afim de subtrair-se às suas obrigações.  Depois que muitos dos seus médicos 
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caíram doentes reconhece a existência entre nós, do terrível mal. 
     Se a Higiene de nosso estado estivesse bem preparada para combater uma epidemia, como telegrafou para o Rio de 
Janeiro, a “influenza” que vem atacando a população de uma forma nunca vista, talvez não tivesse aparecido nesta 
capital, e se o houvesse, seria imediatamente combatida, de sorte que a culpada repartição não receberia as maldições de 
todos, principalmente daqueles que perderam seus entes queridos. 
 

MORTO INSEPULTO 
     Parece inverossímil o que vamos noticiar ou que o caso decorreu l;a para as regiões do Saara, tal a gravidade de que o 
fato se reveste e as conseqüências fatais que do mesmo podem advir. 
     Na travessa do Carmo, uma das muitas vielas que desembocam no pátio do mesmo nome, residiam no 2º andar do 
prédio nº 42, dez estivadores. 
     Dentre os que adoeceram da epidemia reinante, achava-se o de nome “Maceió”, que foi acometido gravemente, vindo 
a falecer na quinta-feira última à noite.  Tratava-se de um homem que não deixara sequer o dinheiro necessário para ser 
enterrado e no mesmo caso estavam os companheiros que ainda não haviam abandonado a casa. 
     Apelou-se então para a Caridade Pública.  Pois bem; até ontem pela manhã, o infortunado “Maceió” não tinha sido 
sepultado!  O seu corpo estava em decomposição, espalhando por aquelas imediações extraordinária fedentina, o que fez 
a família do 1º andar do prédio abandoná-lo imediatamente, assim como outros moradores na mesma rua. 
     Às dez horas de ontem é que a caridade foi buscar o corpo do desventurado estivador, afim de levá-lo ao cemitério. 
     E os servidores da Higiene, afrontando a atitude indignada das pessoas que observavam à distância, derramaram 
fleumaticamente creolina na calçada do prédio, certos de terem cumprido o seu dever. 
     Se a nossa Higiene Pública existisse realmente, perguntar-lhe-íamos onde é que uma pessoa falecida por epidemia fica 
insepulta por 3 dias? 
     Certamente, não será assim, que a “influenza” ficará extinta nesta capital. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência socorreu ontem às seguintes pessoas, atacadas de “influenza”: 
     As 10 horas e 35, uma viúva de nome ignorado, residente no bairro de São José, tendo sido encontrada na rua da 
Aurora, foi transportada para o hospital Pedro II. 
     - às 10.35, Esmeraldino Alves de Oliveira, residente no Ponto de Parada de Campo Grande, que foi encontrado na rua 
da Aurora, sendo removido depois para o hospital Pedro II; 
     - às 12.20, Maria Figueiredo Oliveira que foi encontrada no quartel de Santo Antonio, sendo removida para o hospital; 
     - às 13.15, José Leandro da silva, residente no Pombal, sendo encontrado na rua Nova e removido para o hospital 
Pedro II; 
     - às 15.15, Nilo Eleutherio Gomes da Costa, morador do beco do Cajú, que foi transportado para o hospital Pedro II. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Escala de serviço para os médicos que deverão estar de serviço hoje: 
     Das 6 às 9, Drs. Souto Maior, Thomé Dias e José Climaco. Das 9 às 12, drs. Fragoso Selva, Baptista da Silva; das 12 
às 15, Drs. Armando Macedo e Ramos Leal; das 15 às 18, Drs. Bandeira Filho e Costa Pinto. 
     Pessoal da secretaria que ficará de plantão hoje, das 6 às 9 horas – Henrique de Freitas, Baptista de Siqueira, José 
Accioly, Manoel Mattos, Amaro Abdon, e Felix de Mello. 
     das 9 às 13 – Orlando Pimentel, Severino das Chagas, Heliodoro de Senna, Eugenio Freire, Francisco Mafra; 
     das 13 às 17: Severino de Lima, Vicente Netto, Felippe Maurilio, Manoel Ignacio Lins e Christovão Bessa; 
     das 17 às 20 – João Machado de Gouveia, Pedro de Barros, Carlos rios, Paulino de Oliveira, Jeronymo Vaz Manso e 
Marcellino Olympio. 
 
     O Dr. Souto Maior, acompanhado do escriturário Amaro Abdon, distribuiu cerca de 50 purgantes em 30 casas e 70 
caixas de cachetes de bisulfato de quinino, fenacetina e aspirina, nas ruas Domingos Theotonio, Imperial, Pescadores, 
Lomas, Valentinas, travessa do Valle, beco do Sá Leitão, receitando cerca de 100 pessoas. 
     Foram distribuídas parcelas de 3$000 às famílias pobres, residentes no 1º distrito de São José, perfazendo um total de 
34$000.  É digna de louvor a abnegação do enfermeiro Egydio José Bezerra, que vem há dias ininterruptamente, 
prestando serviços gratuitos, não tendo sido ainda remunerado. 
 
     A repartição de Saúde Pública distribuiu ontem na repartição 549 receitas e no serviço externo 150.  O Dr. Fragoso 
Selva fez visitas a diversas ruas na Torre, distribuindo medicamentos e receitando os doentes em seus casebres. 
 
     Alguns médicos são de opinião que diversos casos de “influenza”degeneram em “pleuresia purulenta”, que se 
reconhece pela febre intensa, calafrios à noite, derramamento persistente e freqüentemente diarréia, edema ou inchação 
das extremidades inferiores do tórax. O pus derrama-se habitualmente no pulmão e subindo pelos brônquios é evacuado 
por vômitos. 
 

OS MORTOS PELA EPIDEMIA 
     As casas funerárias desta cidade, têm triplicado a confecção de caixões, vendo-se muitas vezes obrigadas a contratar 
pessoal, afim de atender às encomendas. 
     Dentre o elevado número de casos fatais, conseguimos saber os nomes das seguintes pessoas: 
     Soror Anna Dedica, superiora do Asilo de Mendicidade; 
     D. Maria Alice Rosal, esposa do Sr. Possidonio Peixoto Rosal, residente à rua Coronel Suassuna nº 554; 
     - Epaminondas Baptista de Arruda, sapateiro, que residia na Gameleira; 
     - O popular José Elias, à rua de São João, no Campo Grande. 
     - No dia 10, sucumbiu de “influenza” à rua Archimedes de Oliveira, o jovem artista Oscar de Souza Monteiro. 
     Ainda faleceu ontem, vítima da epidemia, o Sr. Marinho Soares Ferreira, casado, de 35 anos de idade e que residia no 
Espinheiro.  O extinto era comerciante e deixou filhos. 
 

O “DEMOCRATA” 
     Do nosso ilustre colega Dr. Oscar Brandão, recebemos a seguinte comunicação: 
     “Ilmos. Srs. redatores d’”A Provincia”. 
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     Peço-vos a publicação das seguintes linhas: 
     Em virtude da epidemia reinante haver atacado o corpo tipográfico d’”O Democrata” e, mesmo por ter esse jornal de 
passar por uma grande reforma na sua tipagem e nos seus maquinismos, resolveu suspender por 8 dias, mais ou menos, a 
sua publicação. 
     Grato, assino-me amigo admirador e confrade. – Oscar Brandão.” 
 

COLÉGIO SALESIANO 
     Em vista da situação atual não se fará, amanhã, à noite, a projetada parte recreativa da festa promovida pelos corpos 
docentes e discentes, pela “Associação dos ex-alunos de D. Bosco” e Sras. cooperadoras salesianas, em homenagem ao 
Revmo. Sr. padre Theophilo. 
     Haverá somente a missa de comunidade, das 6 e ½ horas, rezada pelo festejado e a missa solene, das 8 horas, a cargo 
das Sras. cooperadoras, em intenção do homenageado, com assistência do Exmo. Sr. D. Helvecio Gomes de Oliveira, Dd. 
Bispo de São Luiz do Maranhão. 
     Devido ainda ao estado anormal das cousas, não foi regularmente expedida a participação adrede preparada, pelo que 
pedimos a devida vênia e renovamos aqui o convite para as pessoas amigas do Revmo. Sr. padre Theophilo. 
 

CHARANGA DO RECIFE 
     A “Charanga do Recife” devido à epidemia reinante neste estado, suspendeu às suas diversões, achando-se também 
suspenso o expediente por três dias e hasteado em funeral o seu pavilhão, pelo falecimento do seu prestimoso consórcio 
José Alves de Moraes. 
 

UNIÃO FOOT-BALL CLUB 
     Deixa de realizar-se hoje o “match” de futebol entre o “Aurora” e o “União Foot-ball Club”, em vista de se acharem 
doentes os jogadores: Joaquim Nunes da Fonseca, Oswaldo Dantas, Antonio Vicente, Alarico Luiz de França, João 
Severiano Arthur Moura, Heitor Dantas, Salustino Luiz de França Filho, Guilherme Coimbra, Antonio Taveira, Manoel 
Cabral, Herman L. e o diretor Jubal Luiz de França. 
 

NO CEMITÉRIO 
     Voltamos ontem ao cemitério de Santo Amaro afim de colhermos novos dados sobre o número exato de pessoas 
mortas vitimadas pela peste. 
     As 17 horas, quando ali chegamos, já haviam sido sepultadas 72 pessoas; 
     Durante a nossa permanência no campo santo, que foi de uma hora, vimos chegar mais 9 enterros, elevando-se assim o 
número de mortos para 81. 
     Não falando agora em 13 cadáveres que estavam no Necrotério Público e que reunidos aos 81, já sepultados, perfazem 
um total de 94. 
     As 18 horas saímos do cemitério, deixando os respectivos funcionários trabalhando com o auxílio de velas, pois 
naquela dependência da municipalidade não existe iluminação a gás. 
     Quando regressamos do campo santo encontramos em caminho dois enterros que iam para depósito. 
     No cemitério foram feitos durante o dia de ontem 18 enterros de catacumba. 
     Os demais foram de cova. 
     O coronel Gaspar Florentino, administrador do cemitério aumentou o pessoal de coveiros, pedreiros e ajudantes, afim 
de atender melhor ao serviço de enterramentos. 
     Antes de se manifestar essa terrível epidemia, travalhavam no cemitério 4 coveiros, 2 pedreiros e 2 ajudantes. 
     Agora, porém, existem 10 coveiros, 4 pedreiros e 6 ajudantes e esse pessoal ainda não é suficiente para o serviço. 
     Nesses últimos dias, o coronel Gaspar Florentino tem chegado ao cemitério às 5 horas da manhã, afim de dirigir 
pessoalmente o serviço de enterramento. 
 

PESTE DA GUERRA 
     Com este sugestivo título, e a propósito da epidemia que ora reina entre nós, “A Razão”, do Rio de Janeiro, de 30 de 
setembro último, publicou a seguinte receita enviada pelo “Centro Espírita Redemptor”, sito à rua Jorge Rudge nº 121, 
em Vila Isabel, da mesma cidade: 
 

PELA SAÚDE DO POVO 
     É assim que se deve denominar a enfermidade que se está desenvolvendo na Europa e no Mar e já também entre nós, 
devido à imprevidência das autoridades sanitárias e à ignorância da medicina oficial. 
     Para os que precisam estar em contato com os já enfermos o remédio é o seguinte: 
     CHÁ PREPARADO: 
     Sabugueiro, 5 gramas, folhas de caroba, 5 gramas, casca de um limão pequeno (galego). Água bem quente, uma 
chícara das de chá, tomar de manhã, depois de morno, de uma só vez e igual porção à noite, ao deitar. 
 

A “INFLUENZA” NO INTERIOR 
     A epidemia está se alastrando no interior. 
     Em todos os lugares servidos por estradas de ferro a “influenza”tem atacado grande número de pessoas. 
     Carta recebida de Limoeiro informa-nos que existem nessa cidade 50 doentes e em Pau D’Alho 20. 
     Também em Rio Branco, Caruaru, Vitória e outros lugares, a epidemia está atacando a muitas pessoas. 
 

A “INFLUENZA” NA COLÔNIA RUSSA 
     A colônia russa nesta capital compõe-se de 350 pessoas, sendo 250 homens e 100 mulheres. 
     Dentre estas, aproximadamente, uma terça parte está atacada de “influenza”, de caráter benigno, à exceção de poucos 
casos. 
     Os homens ocupam-se quase todos no comércio ambulante de fazendas e outros artigos a prestações, empregando 
nesse árduo trabalho grande atividade. 
     Assim, era de supor que entre os russos não aclimatados perfeitamente neste estado a epidemia atacasse com mais 
intensidade. 
     Foi o que aconteceu. Pusemo-nos à procura de um vendedor de prestações e encontramos o Sr. A. Adolpho, que em 
um português quase correto, nos afirmou hver, seguramente, 180 doentes de “influenza”, dentre os 250 russos desta 
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     Além desse chá duas vezes ao dia, como está indicado, que não produz efeito sudorífero, apesar de conter sabugueiro, 
fará mais o cozimento nº 8, que é o seguinte: 
     Sene, 10 gramas; Maná, 10 gramas; Caroba, 10 gramas; Salsaparrilha, 10 gramas; Panaces (ou velame) 10 gramas; 
Açúcar, 50 gramas; Vinho do Porto 1000 gramas. 
     Preparam-se as ervas lavando-as e juntado-se-lhes o vinho para ficar tudo de infusão durante meia hora.  Depois disso 
leva-se ao fogo, onde ferverá cinco minutos, do qual depois de rio tomará um cálice de 30 gramas pela manhã, outro ao 
meio-dia e outro à noite, tendo além disso, e como é sabido, o cuidado da desinfecção quando tratem com os enfermos. 
     Como preventivo para as outras pessoas, tomarão durante seis noites seguidas o mesmo chá da fórmula acima, e só 
beberão Água Fluídica deste Centro ou posta ao sereno, em vasilhas destampadas, retirando-as de manhã para usar 
durante o dia, mas não para cozinhar com ela ou fervê-la. 
     Em cada copo dessa água devem deitar 6 gotas de limão e assim fazendo impedirão o ataque dessa terrível 
enfermidade que os médicos não sabem curar nem prevenir. 
     Para mais informações, dirijam-se ao Centro Espírito Redemptor, à rua Jorge Rudge 121, do meio dia às 2 horas, todos 
os dias, onde tudo se EXPLICA GRATUITAMENTE e nem agradecimentos se aceitam pelo bem que se faz”. 
 

A EPIDEMIA EM PESQUEIRA 
     PESQUEIRA, 10 – (Do nosso correspondente especial em Pesqueira). 
     Tem havido aqui numerosos casos de “influenza” espanhola de caráter benigno. 
 
     Esteve ontem, à noite, na redação desta folha, um cavalheiro que nos mostrou um frasco com remédio, despachado na 
farmácia Marques, de propriedade do Dr. Fausto Cirne Marques e uma caixa que devia conter cápsulas com preparados 
médicos.  Mas, em vez de cápsulas, só havia dentro da aludida caixa, umas seis ou oito caixas de menores dimensões, 
sem remédio algum. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 13 out. 1918, ano XLI, n. 282, p.1. 
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O Caso do telégrafo 
 
     Esse caso do Telégrafo Nacional, noticiado aqui ontem, merece ainda um comentário. 
     O Telégrafo Nacional em Pernambuco já era uma repartição em que não se confiava.  Quem tem um telegrama de 
certa importância a passar, principalmente de assunto político, recorrer ao submarino, embora muito mais caro, porém 
não vai ao Telégrafo Nacional, porque tem a certeza de que, antes do telegrama chegar ao seu destino, há quem vá levar o 
seu conteúdo ao governador do estado. 
     Devemos isso à direção do Sr. Brandão. 
     Já é uma glória. 
     Mas, agora, a epidemia descobre uma feição nova do avacalhamento funcional. 
     Para que não se pense lá fora que há uma epidemia em Pernambuco matando a população, o telégrafo se recusa a 
passar telegramas noticiando a epidemia, mesmo para evitar que famílias inteiras venham para o foco da morte, e prende 
os telegramas dos correspondentes dos jornais. 
     Esse modelo de correção funcional só existe em Pernambuco. 
     Diariamente os jornais pernambucanos publicam telegramas do Rio, da Bahia e de outros pontos do território, 
noticiando a epidemia.  Mas de Pernambuco não se pode telegrafar que há “influenza”. 
     Compreende-se como isso deprime uma repartição federal.  Não é que todos os seus funcionários sejam coniventes, ou 
aplaudam semelhantes práticas de servilismo; não; empregados existem que se revoltam com ordens dessa, partidas dos 
seus chefes; mas são esses chefes, pelo seu servilismo, pelo seu agradamento à politicalha local, que desacreditam a 
repartição federal. 
     Se ao menos esse procedimento ridículo fizesse diminuir a epidemia!... Mas o caso é que, quanto mais escondem, mais 
a epidemia vai matando gente!... 
     Não há dúvida que com tais processos não há quem não pense, por aí fora, que Pernambuco está gozando uma saúde 
de ferro, sem varíola, sem febre amarela e sem a mortal “borbina” como a chama o povo. 
     Já por ocasião da passagem por aqui da esquadra, foi a mesma cousa.  Todo o Brasil pensando que os marinheiros 
estavam aqui em festas e eles estavam debaixo da baia da polícia. 
     O Telégrafo Nacional, o mesmo Telégrafo Nacional do Sr. Brandão, prendia todos os telegramas que falassem nos 
conflitos. 
     Agora a epidemia... 
     Que a epidemia lhe pague e agradeça tão bons serviços, são os nossos desejos. 

O CASO do telegrapho. A Provincia, Recife, 14 out. 1918, ano XLI, n. 283, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
     A Diretoria de Higiene não está devidamente aparelhada para debelar a epidemia reinante, haja vista as medidas postas 
em prática para a sua extinção. 
     O mal dia a dia vai dizimando dezenas de pessoas, sem haver indício de declinar a sua ação devastadora. 
     A Higiene até agora tem se limitado a acorrer os que pedem o seu auxílio, que por serem em número considerável, não 
são atendidos prontamente. 
     Medidas de caráter profilático ainda não foram tomadas a fim de circunscrever a propagação da “influenza”. 
     Não houve ainda um expurgo onde tenha morrido um atacado da epidemia.  Os senhores da Higiene limitam-se 
somente a mandar desinfetar com creolina os prédios onde ocorrem os óbitos. 
 
     A nota impressionante do dia é o falecimento do Dr. Abelardo Baltar, ex-diretor da Higiene Pública. 
     Era o ilustre morto laureado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
     O Dr. Abelardo Baltar vinha-se mostrando um pouco abatido, em sua residência no Sancho, quando irrompeu a 
epidemia ele foi uma de suas vítimas, passando acamado por muitos dias, até que ontem, às 18 horas, ocorreu o doloroso 
golpe de sua morte. 
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ASSISTÊNCIA PÚBLICA 

     O serviço da Assistência continua a ser feito regularmente, apesar da deficiência de médicos e enfermeiros. 
     O Dr. Alfredo Costa tem se conservado no posto médico grande parte do dia, apesar de doentes, mostrando sempre 
dedicação no serviço de suas atribuições. 
     Assim também tem procedido o Dr. João Guimarães, incansável no tratamento dos doentes. 
 
     A Assistência socorreu ontem as seguintes pessoas atacadas de “influenza”: 
     Às 9 e 20 minutos, José Monteiro, pardo, pernambucano, de 22 anos, solteiro, jornaleiro, residente à rua da União; 
     Às 11.25, José Luiz, preto, pernambucano, de 20 anos, jornaleiro, residente à rua de S. Cruz. 
     Ambos, depois de medicados pelo Dr. João Guimarães, foram removidos para o hospital Pedro II. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     O Dr. Alfredo de Medeiros, diretor interino da Repartição de Higiene, baixou ontem a seguinte portaria: 
     “O Dr. 3º delegado de saúde, no exercício do cargo de diretor de Higiene, avisa aos Srs. Drs. diretores de seções 
delegados de saúde, inspetores sanitários e demais funcionários da mesma repartição que proporá ao governo a suspensão 
de todo aquele que deixar de dar o plantão a que é obrigado pelo art. 627 do Regulamento Sanitário em vigor. 
     As comunicações quando por doente deverão ser por escrito. 
 
     Lista dos médicos escalados para o serviço de hoje, na repartição de Higiene: 
     De 6 às 9 horas – Drs. Thomé Dias, Bandeira Filho e José Climaco; 
     de 9 às 12 – Drs. Baptista da Silva, Francisco Clementino e Eustachio de Carvalho; 
     de 12 às 15 – Drs. Armando Macedo, Ramos Leal e Carlos Alves; 
     de 15 às 18 – Costa Pinto e Jorge Bittencourt. 
     Funcionários da secretaria que darão serviço hoje: 
     De 6 às 9 horas – Carlos Rios, Felix de Mello, Manoel Mattos e Manoel Sergio; 
     de 9 às 12 – Amaro Abdon, Lino Quintas, João Buarque e Heliodoro Senna; 
     de 12 às 15 – Ignacio Lins, Christovão Bessa, Felippe Maranhão e Manoel Bernardo; 
     de 15 às 20 – Paulino de Oliveira, Lafayette de Sá, Marcellino Olympio e Cabral de Lyra. 
 

NO CEMITÉRIO 
     Aumenta o número de mortos, vitimados pela peste. 
     Anteontem foram sepultados no cemitério de Santo amaro, 96 pessoas. 
     Ontem enterraram-se ali 110 pessoas. 
     Como se vê, houve um acréscimo de 14 enterros. 
 
     Dias sinistros e maus, atravessamos todos. 
     À hora em que escrevemos estas linhas – 22 horas e 40 minutos – numa banca de redação d’”A Provincia”, à rua do 
Imperador, os martelos fatídicos da Casa Agra pregam e repregam caixões mortuários.  O único movimento que há nas 
ruas é o dos carros levando corpos para o depósito.  Um pavor nos arrepia e choca.  Uma desolação em tudo.  E , apesar 
dessa expectativa dolorosa, dessa calamidade que se abate sobre nós, numa grande cidade como é a do Recife, cheia de 
milhares de enfermos da epidemia, nem uma só farmácia aberta. 
     Ontem, abriu apenas durante todo o dia e parte da noite a “Nacional”, do estimável Sr. Erasmo Montenegro. 
     A farmácia “Ferreira” esteve também aberta, mas por algumas horas. 
     Esse fato causou a mais justa das indignações. 
     Ouvimos as mais acres e legítimas censuras aos demais proprietários de farmácia, que acharam que ontem por ser 
domingo era um bom dia de descanso. 
     Não regateemos, pois, os nossos louvores aos proprietários das farmácias “Nacional” e “Ferreira”, que souberam 
cumprir tão bem os seus deveres, atenuando, de alguma forma, a aflição de uma população inteira. 
 
     Atacado desde ontem pela epidemia reinante, acha-se acamado em sua residência, na Torre, o nosso particular amigo e 
juiz de direito interino da 1ª vara, Dr. Paulo Silva. 
     É seu médico assistente o Dr. Gouveia de Barros. 
 

A “INFLUENZA” EM GARANHUNS 
     A epidemia com a qual está a braços a população desta capital já chegou até Garanhuns, segundo o seguinte despacho 
telegráfico que recebemos dali, ontem:  
     “Garanhuns, 13 (Do nosso correspondente especial em Garanhuns) – A população daqui está alarmada com diversos 
casos de “influenza” ocorridos em pessoas vindas daí. 
     A Great Western proibiu a estação daqui de receber mercadorias, alegando não poder desocupar os seus armazéns aí 
por falta de pessoal, o que está causando grande prejuízo ao comércio.” 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 14 out. 1918, ano XLI, n. 283, p.2. 
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     O nosso colega do “Diario” está fora do seu programa. 
     Anteontem a sua opinião era que se a imprensa não noticiasse nenhum caso de epidemia, ninguém sabia disso e a 
epidemia se acabava por encanto, mesmo que ninguém tomasse remédio, nem chamasse médico. 
     Já ontem, ele noticia vários óbitos da epidemia, embora noticie a “espanhola” ou “borbina” dizendo nestes termos 
interessantes: 

   Continua a grassar nesta capital a influenza espanhola que vem há dias concorrendo para prejudicar 
todas as atividades do nosso povo, infelizmente apreensivo diante dos vários casos fatais que a moléstia 
vai fazendo, a ponto das nossas ruas mostrarem um aspecto tristonho em face do retraimento da 
população. 
   Ainda ontem ocorreram alguns óbitos em conseqüência da influenza, destacando-se o do Sr. major 
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Camara Pimentel, da Força Policial e do Sr. Dr. Abelardo Baltar, diretor da Higiene. 
     É uma ligeira “epidemia” que vem, há dias, concorrendo para prejudicar um pouco as nossas atividades e diante da 
qual, o povo está um pouco apreensivo emv ista de vários casos fatais. 
     Ainda ontem, continua o “Diario” na sua fleumática noticiazinha, ocorreram alguns óbitos, destacando-se o Diretor da 
Higiene e o major Camara Pimentel, da Polícia. 
     Esse pouco !.... 
     Mas o colega diz: - alguns óbitos?... 
     Alguns?... 
     Cento e dez!... 

***. A Provincia, Recife, 15 out. 1918, ano XLI, n. 284, p.1. 
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O grande mal 
 
     Os nossos colegas do “Jornal do Recife” que tantos serviços vêm prestando à causa pública, nas tremendas 
provocações neste lúgubre momento pernambucano, tiveram ontem uma descabida, um lapso.  Verdade é que a situação 
atual de Pernambuco tira a calma e leva no desespero toda a gente, diante da criminosidade dessa administração que tem 
gasto a rodo os dinheiros do povo e nem ao menos soube conservar o serviço de saúde pública que o marechal Dantas 
deixou tão bem organizado.  E o fato é que essa mesma Higiene que conseguiu extinguir todas as pestes, a amarela, a 
bubônica, a varíola, hoje se sente impotente para debelar a “influenza” e mostra-se completamente desaparelhada para 
conter a morte da população, qualquer que seja a epidemia. 
     É diante desse desespero que os nossos colegas do “Jornal” vêm aconselhar ao governo que assuma a ditadura da 
Saúde Pública. 
     Não se diz a um governo que tem dado tão má cópia de si e tem manifestado a mais completa incapacidade, que 
assuma a ditadura de coisa nenhuma. 
     Aliás em absoluta ditadura, em completo domínio da violência e do descaso da lei vive esse governo, sem que o 
aconselhemos a isso. 
     O nosso horror às ditaduras, sejam em que departamento forem, da administração pública, nos causam mais medo de 
que a peste.  E principalmente a ditadura de um governo que, por falta de capacidade, está assistindo impotente a morte 
estúpida dos seus melhores amigos, por uma epidemia que ele preparou na inércia e na desídia. 
     A questão nem é mais de uma repartição de Higiene.  Esta aí está incapaz, não tanto pelo pessoal em si, como pela 
diátese administrativa que a devorou.  Cada um desses facultativos pode ser uma notabilidade clínica; há, entre eles, 
alguns que são mesmo uns verdadeiros heróis, capazes de se esgotar e de sacrificar a vida nesse trabalho de Penélope que 
está sendo a nossa inútil Higiene Pública; mas nenhum deles realizaria o trabalho coletivo da Higiene Pública.  Falta a 
administração, falta a organização. 
     Combate-se uma epidemia como se combate um exército inimigo, e não como quem reprime distúrbios de rua, 
acudindo ora aqui, ora ali, em condições isoladas. 
     Já o temos dito mais de uma vez e não nos têm querido ouvir.  Há numa epidemia, como a terrível epidemia que nos 
atinge, a medicina de urgência, o cuidado dos casos concretos, o remédio que se dá nos casos isolados, e há a profilaxia, o 
combate genérico e sistemático à massa da epidemia.  Correr de um lado para outro, a acudir um doente em Afogados, 
outro na Encruzilhada, outro na Várzea, outro em Fora de Portas, será um trabalho esgotante, útil, no ponto de vista 
pessoal, mas ineficaz e nulo no ponto de vida da epidemia. 
     No pé em que está a desorganização, nem o Sr. Dr. Gouveia de Barros remediaria de pronto o grande mal.  Esse mal 
está na administração, na incapacidade geral do governo, na sua politicagem, no seu ódio, no descaso do interesse 
público, na ausência do censo de direção.  Não se cura uma diátese com um supositório. 
     O Dr. Gouveia de Barros, que seria um homem para a situação, iria estragar-se e extenuar-se de encontro a uma porção 
de exigências governamentais de natureza pequenina, pessoal, política e entibiar a sua energia conhecida na falta de 
coesão que deve existir entre todos de uma administração. 
     O grande mal está no governo; na incapacidade que nos administra.  A epidemia aumenta.  Os mortos se multiplicam. 
     Chegará um ponto em que esse governo reconhecerá a sua incapacidade.  A força brutal e coletiva da morte lhe abrirá 
a consciência. 

O GRANDE mal. A Provincia, Recife, 15 out. 1918, ano XLI, n. 284, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
Aspecto da cidade – A epidemia continua em sua ação devastadora – Conselhos higiênicos – Uma providência que 
se impõe – A falta de medicamentos na praça – A imundice das ruas – O serviço da Higiene – São criados cinco 
postos de socorro – Assistência Pública – No cemitério – A falta de leite na cidade – Os mortos pela epidemia. 
 
     A cidade continua sob um aspecto triste e inquietador, e isto porque a epidemia continua a produzir os seus terríveis 
efeitos em todos os cantos da cidade. 
     Nos raros transeuntes que afrontam a doença saindo de suas casas, nota-se a mesma fisionomia pálida de alguns dias, 
dando a impressão de terem abandonado os hospitais. 
 
     Tarde, bem tarde, a Higiene compreendeu que devia agir.  Desde o princípio quando apareceram os primeiros casos 
aquela repartição devia ter providenciado para que a “influenza” não tomasse o caráter de uma grave epidemia. 
     Fez que não acreditava na existência do mal entre nós e isto porque a sua aparição fora noticiada pelas folhas 
contrárias ao governo, vindo a público somente para afirmar que estava aparelhada para combater qualquer epidemia, 
desmentindo categoricamente que a “influenza” espanhola tivesse feito arraiais nesta capital.  Feito isso, silenciou, sendo 
preciso o elevado número de óbitos registrado para sair desse indiferentismo incompreensível e culpado. 
     Hoje, porém, a Higiene vê o seu erro o qual ocasionou o maior desastre que ela já teve. 
     Nunca, em Pernambuco, houve outra epidemia que em tão curto espaço de tempo fizesse tantas vítimas. 
     E o povo, que se vê sobrecarregado de imposto se revolta ante essa higiene que pouco faz em seu benefício, deixando 
a epidemia ceifar inúmeras vidas, para se pôr em ação. 
     O povo bem compreende que a sua saúde está à mercê da Providência, pois essas medidas que ultimamente foram 
postas em prática pela Higiene, são insuficientes para debelar um mal que tomou proporções aterradoras. 
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     Para se verificar o extraordinário número de óbitos que a epidemia tem feito basta se comparar a média diária da 
mortalidade do Recife, antes e depois que a “influenza” irrompeu.  Pois bem, a relação é a seguinte: 
     Antes da epidemia, 18; atualmente, 100. 
 
     A morte do Dr. Abelardo Baltar, produziu dolorosa impressão no espírito público, não só por ter sido um médico 
distinto, além de suas belas qualidades de cavalheiro, como por se tratar do diretor da Higiene. 
     E o povo, abalado pela triste notícia comentava que não tinha mais confiança na ação da Higiene, pois fora impotente 
para salvar o seu diretor. 
 

CONSELHOS HIGIÊNCOS 
     O povo, diante da pasmaceira da Repartição de Higiene, alvitra os meios que esta deve pôr em prática, como medida 
de profilaxia para combater a atual epidemia. 
     Recebemos ontem, neste sentido o seguinte: 
     “Ilmo Sr. redator da “A Provincia” – Saudações – quando, há longos anos aqui apareceram os primeiros casos de peste 
bubônica, para se evitar a propagação do mal, queimava-se à noite, em diversas ruas da capital, principalmente naquelas 
que se davam casos da perniciosa moléstia, ou mesmo casos suspeitos, alcatrão e piche, e o que é fato é que a bubônica 
não fez aqui o assombroso número de vítimas que está fazendo a “influenza”. 
     Atualmente estamos com a maior epidemia que jamais avassalou Pernambuco, como disse hoje o vosso conceituado 
jornal, e no entanto, aquela medida de caráter profilático ainda não foi tomada por particulares, nem pelos poderes 
competentes, ao menos para circunscrever propagação do terrível morbus, que vai dizimando diariamente dezenas de 
pessoas. 
     Se a “influenza” é transmitida pelo ar lembramos, pois, à Diretoria de Higiene e ao Dr. prefeito da capital, a porem em 
prática enquanto antes, as medidas tomadas no tempo da bubônica, fazendo queimar alcatrão e piche nos pontos da cidade 
que julgarem mais convenientes. 
     Custa pouco esta medida que poder[a dar novamente bons resultados. 
     Recife, 14 – 10 – 1918 – Um vosso constante leitor.” 
 
     O professor Paulo Forza, também nos enviou o seguinte: 
     “Exmo. Sr. redator da “A Provincia” – A experiência e a prática de grandes epidemias, de peste negra, de “cólera-
morbus” e de febre amarela, nas quais atuei como enfermeiro, me autorizam a dirigir-vos esta breve nota: 
     “A única prescrição principal para diminuir para diminuir imediatamente o número de óbitos nas epidemias é esta: 
     Proibir todas as vendas, nas ruas, nos botequins, de bebidas ou refrescos gelados, de frutas e, particularmente 
de abacaxis. 
     Proibir a venda das frutas nos mercados, com exceção das laranjas e dos limões. 
     Em Roma, Nápoles e Trieste, naqueles proibições e retirar-se as frutas nos tempos de epidemias, vi fazer-se estas 
proibições e retirar-se as frutas dos mercados. 
     O ar rarefeito deve-se corromper com disparos de bombas, que, talvez, provoquem chuva, sendo muito higiênico 
também queimar-se alcatrão nas praças públicas. 
     Aos inspetores municipais compete mandar examinar a carne e o peixe que se dá ao consumo, devendo ser incinerado 
o que não estiver em condições. 
     Deve-se também impor aos farmacêuticos que tenham as suas farmácias abertas pelo menos durante 18 horas, 
inclusive aos domingos e feridos. 
     São estes os meios mais viáveis de combater as epidemias. – Saudações respeitosas. – Professor Paulo Forza.” 
 

SOBRE UMA NOSSA LOCAL DE ONTEM 
     A respeito de uma nossa local de ontem sobre algumas farmácias que se conservaram fechadas durante todo o dia e a 
noite, recebemos a seguinte carta: 
     Ilmos. Srs. redatores da “A Provincia”. – Deparando hoje com a notícia censurando os proprietários de farmácias que 
se conservaram ontem fechadas, desde já lançamos o nosso protesto contra tal notícia, pois que, nós para servirmos ao 
público, abrimos o nosso estabelecimento ontem às 6 horas da manhã e fechamos às 10 horas da noite, apesar de estarem 
doentes os nossos auxiliares e para este sacrifício foi ainda preciso requerermos uma ordem de “habeas-corpus”, temendo 
não acontecer como no domingo passado, que fomos constrangidos pelo fisco municipal. – De VV. SS. Criados 
obrigados – Vieira & C.” 
     Trouxe-nos também o seu protesto pessoal, o Sr. Antonio Maria Marques Ferreira, irmão de um dos proprietários da 
farmácia Ferreira, à praça Maciel Pinheiro, 407, declarando que a mesma permaneceu aberta até a 1 hora de hoje. 
 

UMA PROVIDÊNCIA QUE SE IMPÕE 
     Confirmando o que noticiamos ontem, sobre a deficiência de farmácias abertas ocasionando isto o acúmulo de serviço 
as que se conservaram abertas, nos foi endereçado o seguinte: 
     “Srs. redatores da “A Provincia” – A repartição geral de Higiene do estado deve tomar a urgente deliberação de enviar 
práticos para auxiliar aos Srs. farmacêuticos do Recife,em virtude da população estar sofrendo rudemente as 
conseqüências de não ser atendida com a presteza que deve ser, nesta quadra anômala de sua vida. 
     Se não é possível forçar os proprietários das farmácias aumentar o seu pessoal, a Higiene deve enviar profissionais, 
pagos pelo governo, para despachar as partes com a urgência que o momento reclama. 
     É contristador o espetáculo que se observa presentemente ao se passar por estes estabelecimentos, pois as partes são 
obrigadas a esperar 3 e 4 horas para serem atendidas, tal a confusão que se nota no interior dos mesmos. 
     Há, pelo Recife, muitos moços habilitados que poderiam ser aproveitados, extraordinariamente, beneficiando-se, desse 
modo, aos que necessitam prontamente do socorro da ciência. 
     Estamos diante de uma epidemia que tem tomado maior vulto, exatamente por que diminuem os meios eficientes de 
cura como: medicação oportuna e assistência profissional. 
     Na falta do médico, o farmacêutico deve esclarecer às partes de como se hão de conduzir no curso da moléstia, o que 
não pode fazer agora, em vista de não ter tempo para se coçar. – A voz humana.” 
 

A FALTA DE MEDICAMENTOS NA PRAÇA 
     Na maioria das farmácias já não se encontram mais à venda os principais medicamentos aconselhados para a 
“influenza” como o quinino, o bromo-quinino, o pyramidon e a aspirina, além de muitos outros preparados estrangeiros. 
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     O povo na ânsia de precaver-se contra a epidemia ou combatê-la mesmo, compra tudo que lhe indicam e tem esgotado 
assim o “stock” de certos medicamentos. 
 

A IMUNDICE DAS RUAS 
     É raro o dia que não nos vêm trazer uma reclamação sobre poços d’água estagnada e outras imundices que se 
observam em certas ruas desta cidade, com especialidade nos becos. 
     Ainda ontem registramos uma, sobre a rua das Trincheiras e hoje temos a registrar outra, que nos trouxe um dos 
moradores de um beco paralelo à rua de Santa Cecília, que fica confronte à Igreja de Nossa Senhora da Penha. 
     Aquele trecho da nossa “urbs” é um depósito de lixo e de muita imundice que, retirada do interior de algumas casas ali 
existentes, exala dos poços de água estagnada que existem no mesmo beco uma pestilência insuportável. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     A Diretoria de Higiene fará funcionar a partir de hoje, além do serviço de socorros a domicílio e do receituário e 
distribuição de medicamentos na sede da repartição, cinco postos de socorros, nos quais, as pessoas reconhecidamente 
pobres encontrarão médico e remédios. 
     Esses postos estão assim distribuídos trabalhando das 7 às 11 horas da manhã: 
     Ilha do Pina – No “Posto Miguel Pereira”- Dr. Severino Cruz e Balthazar de Oliveira. 
     Torre – Farmácia da Torre – Dr. Odilon Gaspar e Paulino de Oliveira. 
     Arruda – Farmácia do Arruda – Dr. Baptista da Silva e Lino Quintas. 
     Afogados – Na Farmácia de Afogados - Dr. Thomé Dias e Amaro Abdon. 
     Cordeiro – Na Farmácia do Cordeiro - Dr. José Climaco e Carlos Rios. 
     Encruzilhada – Na Farmácia Nova- Dr. Armando Macêdo e João Tavares de Gouveia. 
     Na sede da Diretoria à rua conde da Boa Vista, darão serviço os seguintes médicos: 
     Das 6 às 8, Dr. Bandeira Filho; das 8 às 10, Dr. Francisco Clementino; das 11 às 12, Dr. Eustachio de Carvalho; das 12 
às 14, Dr. Ramos Leal; das 14 às 16, Dr. Carlos Alves; das 16 às 18, Dr. Jorge Bittencourt; das 18 às 20, Dr. Costa 
Carvalho. 
     No serviço externo de socorros trabalharão os médicos: 
     9 às 12, Dr. João Guimarães e Heliodoro Senna; 15 às 18, Dr. Costa Pinto e Carlos Rios. 
     O serviço dos empregados da secretaria e das outras seções que provisoriamente não funcionam é o seguinte:  
     6 às 9, Felix de Mello, Manoel Mattos, Manoel Sergio; 9 às 12, Carlos Gomes, João Barbosa e João Buarque; 12 às 
15, Ignacio Lins, Christovam Bessa, Felippe Maurilio, Manoel Bernardo; 15 às 20, Durval Carneiro, Paulino Oliveira e 
Telemaco de Melo. 
     Desde alguns dias o Diretor do “Instituto Bacteriológico” desta repartição, Dr. Mario Ramos está trabalhando no 
sentido de identificar cientificamente a causa mortis da epidemia reinante. 
 
     Desde ontem a “Pernambuco Tramways” está intimada a fazer lavar diariamente com anti-sépticos os carros do seu 
serviço, sob pena de multa. 
     As garagens, de sua parte, estão intimadas a não conduzir doentes sem respectivo atestado médico, sob pena de 
punição. 
     As ruas serão irrigadas pelos aparelhos que, para esse fim especial possui a Companhia de Bombeiros. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência Pública socorreu ontem as seguintes pessoas, atacadas de “influenza”: 
     Às 7 horas, o pedreiro Pedro José da Silva, preto, pernambucano, de 35 anos, solteiro, residente na Madalena; 
     às 13 ½ horas, o jornaleiro Manoel Valeriano, pardo, pernambucano, de 23 anos, solteiro, residente no cais do 
Capibaribe; 
     às 15 horas e 20 minutos, Dr. Isaac de Souza, branco, pernambucano, de 32 anos, solteiro, residente à rua Imperial nº 
1032. 
     Já se acha em convalescença o Dr. Ramos Leal, tendo ontem prestado socorros médicos pela Assistência Pública. 
 

NO CEMITÉRIO 
     Eram 17 horas quando chegamos ontem no cemitério de Santo Amaro. 
     O movimento ali era enorme. 
     Procuramos, então, saber o número de mortos, vitimados pela “influenza espanhola”. 
     Até aquela hora, já tinham sido sepultadas 74 pessoas. 
     Logo em seguida começaram a chegar outros enterros e às 18 horas, quando deixávamos o campo santo, já subia a 88 
o número de pessoas sepultadas. 
     Esperava-se, porém, por outros enterros, como fossem os dos Srs. Alfredo Leão, Eduardo de Carvalho, interessado da 
casa comercial de nossa praça Francisco Pinto & C. e de um filhinho do Sr. João Guimarães. 
     Ao deixarmos o cemitério estivemos no Necrotério Público e aí vimos 14 cadáveres que, provavelmente, deveriam 
ainda ontem ter sido sepultados, em face do estado de decomposição, em que já se achavam. 
     Terminando este tópico, se nos fosse permitido, lembraríamos ao Dr. Prefeito da capital, a necessidade que existe de 
serem colocadas algumas lâmpadas a álcool na sala da secretaria do cemitério, afim dos respectivos empregados poderem 
melhor trabalhar. 
     Como S. S. deve saber, depois que surgiu nesta cidade essa terrível epidemia, o expediente da secretaria do cemitério 
tem se prolongado até as 20 horas. 
     E em falta das referidas lâmpadas, os funcionários têm se utilizado de velas. 
     É o caso, pois, de ser dada uma providência a respeito. 
 

“A MIMOSA" 
     O proprietário da loja de miudezas “A Mimosa” participou-nos que já estando restabelecido dos acessos da 
“influenza”, juntamente com os seus auxiliares, reabre hoje, o seu estabelecimento comercial. 
 

A FALTA DE LEITE 
     Ontem, à noite não havia no Recife, sequer, uma garrafa de leite.  Pelo menos nos estabelecimentos em que um nosso 
companheiro esteve, não havia, ao menos, uma garrafa do precioso líquido à venda. 
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PROCEDIMENTO INDELICADO 

     Um distinto cavalheiro, indo ontem à noite, procurar no “Centro Agrícola”, à rua da Imperatriz, leite, foi tratado 
indelicadamente por um “garçon” deste estabelecimento.  O citado cavalheiro repeliu, energicamente o empregado 
descortês. 
 

OS MORTOS PELA EPIDEMIA 
     Também faleceram ontem, vítimas da epidemia, as seguintes pessoas: 
     Senhorita Adelaide de Carvalho, à rua de São João, nº 39, Campo Grande; 
     - o pequeno Leonardo Paulo dos Santos Cruz, filho do Sr. Antonio dos Santos Cruz, residente ‘a rua de Motocolombó 
nº 220, em Afogados; 
     - o fiscal Emygdio Carvalho, à rua Coronel Suassuna; 
     - o pequeno João Guimarães, filho do Sr. coronel João Guimarães, proprietário da “Drogaria Brazil”, residente à rua 
Joaquim Nabuco; 
     - o aguadeiro Joaquim de tal, conhecido por “Guarda-costas”, que residia em um mocambo perto da ponte de 
Motocolombó; 
     - o Sr. Samuel Ramos, negociante em nossa praça, residente à travessa do Peixoto; 
     - o pequeno Homero, filho do Sr. Antonio Vieira de Amorim, residente na praça Maciel Pinheiro nº 360, 1º andar. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 15 out. 1918, ano XLI, n. 284, p.2. 
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A “INFLUENZA” 
 
Aspecto da cidade – Uma cena comovente – O novo diretor da Higiene – Conselhos higiênicos – O serviço da 
Higiene – A Assistência Pública – A epidemia em Vitória, Caruaru e Timbaúba – A desinfecção nas ruas – Os 
mortos pela epidemia – No cemitério de S. Amaro – Notas. 
 
     A cidade, ontem, esteve mais movimentada que nos três últimos dias antecedentes. 
     Nos bondes, cafés e outros estabelecimentos comerciais notava-se maior número de pessoas à medida que diminuía o 
movimento nas farmácias. 
     Infelizmente, o obituário continua a ser elevado. 
     Apesar disso, parece que a ação da “influenza” ficou estacionária nos últimos dois dias. 
 

O NOVO DIRETOR DA HIGIENE 
     A população inteira do Recife estava receosa que a escolha do novo diretor da Higiene não recaísse sobre um 
profissional competente e de responsabilidade. 
     Desta escolha dependeria certamente a continuação dessas medidas incompletas da Higiene, que pouco ou nada têm 
produzido a bem da saúde pública, ou então mudança radical naquela rotineira repartição. 
     Foi nomeado ontem o Dr. Octavio de Freitas, médico de merecimento, cuja competência é inconteste. 
     Ele vai ocupar um cargo de grande responsabilidade, mormente no tempo atual, em que a cidade está a braços com 
uma terrível epidemia. 
     O Dr. Octavio de Freitas certamente há de emprestar há de empregar o melhor de sua inteligência e esforço para 
debelar este mal que apavora a capital, empregando medidas eficazes de higiene. 
     É o que o povo espera, a bem de sua saúde, que até ontem não mereceu a devida atenção dos poderes competentes. 
 

UMA CENA COMOVENTE 
      Assistimos ontem a uma cena comovente, dessas muitas que têm decorrido silenciosamente nos lares da população 
depois que a epidemia começou a  matar desapiedadamente. 
     Eram 11 horas do dia. 
     Defronte ao prédio nº 154, à rua do Rangel, estacionava um carro fúnebre.  No corredor escuro da casa, junto à escada, 
estava uma pequenita, que enxugava com a camisa as lágrimas que lhe corriam pelas faces.  A criança não poderia conter 
o soluço pois via a sua querida mãe estendida no caixão prestes a deixá-la pela última vez.  Soubemos, então que a morta 
era a Sra. D. Maria Luiza de França Chaves, assistente do hospital Pedro II que havia falecido pelas 15 horas do dia 
antecedente, vítima da “influenza”. 
     Saímos daquela cada de dor, a cismar nos casos semelhantes, os quais tem sido teatro o Recife, em que as criancinhas, 
ao acordarem, vêm-se órfãs de pai ou mãe. 
 

CONSELHOS HIGIÊNICOS 
     Sobre o assunto de uma das notas que nos foram endereçadas e que publicamos com o título acima, recebemos o 
seguinte: 
     “Entre o grande número de receitas curativas e preventivas da gripe reinante, sem contar algumas curiosas panacéias 
anunciadas, como aquela que cura a gripe em 36 horas (!) destaca-se, sem dúvida, por seus resultados práticos, racionais e 
comprovados, a rigorosa anti-sepsia da boca, nariz e laringe, por serem estes órgãos os transmissores principais dos 
germens patogênicos dessa impertinente e caprichosa doença. 
     O anti-séptico por excelência das mucosas é o ácido tímico ou timol, devendo, portanto, ser preferidas todas as 
soluções que o continuam por base. 
     Durante duas epidemias, na Europa, vi empregar com sucesso a seguinte fórmula, do eminente psicólogo e distinto 
professor da Academia de Medicina de Paris, Dr. Grasset: 
     Ácido tímico, ácido benzóico, aa 1grm.; Escúcia de hortelã p. X gotas; álcool a 96º 100 gramas. 
     Uma colherinha de chá em um copo de água, para gargarejar, bochechas e sorver pelo nariz. 
     Deve proceder-se a esta operação ao levantar, ao deixar e antes e depois de qualquer refeição. 
     Mais econômica é mais simples, visto que se emprega pura, conforme vier da farmácia, é a seguinte composição do 
Dr. Derjardin Beaumetz: 
     Ácido fênico 1 grama. 
     Ácido bórico 25 gramas. 
     Timol 50 centigramas. 
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     Essência de hortelã XX gotas. 
     Tintura de anis 10 gramas. 
     Água destilada 1 litro. 
     Quanto à prática, algures aconselhada de queimar alcatrão e piche nas ruas, é um antiquado método de desinfecção 
sem valor algum positivo. 
     E não menos estapafúrdio se me afigura a idéia da proibição da venda de frutas, garantindo o monopólio para o limão 
e a laranja, e com a pena máxima para o saboroso e inocente abacaxi! 
     Os frutos constituem o mais puro e natural alimento, sempre isento de falsificações, e portanto muito preferível à carne 
e ao peixe, enxertos de enxertos de cadáveres putrefatos. 
     E uma prova evidente dessa asserção é que os naturistas (frugívoros ou vegetarianos) raramente são atingidos pelas 
epidemias, porque a sua alimentação isenta de purinas e toxinas, opõe uma barreira às invasões microbianas, operando-se 
a retirada desses covardes inimigos do organismo, com a mesma precipitação, talvez, com que os “boches” se retiram 
atualmente da frente ocidental. 
     Pela publicação destas linhas no seu conceituado jornal desde já se confessa muito grato e abaixo assinado. 
     Recife, 15 – 10 – 918. 
     Silva Ferraz, (químico do Laboratório de Análises de Higiene do Amazonas e ex-chefe do Serviço de Desinfecção 
Pública).” 
 

PROCEDIMENTO INDELICADO 
     A respeito da nossa notícia de ontem sob este título, recebemos a seguinte carta: 
     “Ilmo. Sr. redator da “A Provincia”. – Afetuosas saudações –Pedimo-vos uma justa retificação à vossa local, de hoje, 
sobre um cavalheiro, que se vos queixou “de  haver sido desatenciosamente tratado em nossa casa”. 
     Esse senhor, procurando leite fresco, julgo-se “ofendido”, quando um nosso empregado lhe ofereceu, como sucedâneo 
vantajoso, o leite natural “Mondia”, produto magnífico, cujo sabor conheceis de que somos os únicos vendedores nesta 
praça. 
     Eis o caso, simples e real, que motivou a referida queixa, bem pouco estranhável, aliás, nesta época calamitosa, em 
que os ânimos se acham apreensivos e excitados. 
     Se é certo que vendemos leite fresco, de superior qualidade, talvez o mais puro do Recife, não podemos evitar, 
contudo, o desapontamento dos que nos procuram quando já está esgotado o nosso “stock” diário. 
     Com os protestos da mais elevada consideração, subscrevem-se os amigos e admiradores, Hardman & C.”. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
Notas fornecidas à imprensa 

     Na Assistência Publica, por ordem do Dr. diretor de Higiene, ficarão hoje de plantão os seguintes médicos: 
     Das 8 às 12, Dr. Carlos Alves; das 12 às 16, Dr. Ramos Leal; das 16 às 20, Dr. Odilon Gaspar; das 20 às 8, Dr. Jorge 
Bittencourt. 
     Para poder a Diretoria de Higiene dispor de maior número de médicos para o serviço de socorro a domicílios e para o 
dos postos em farmácias dos arrabaldes, o Dr. diretor de Higiene resolveu que os médicos da Assistência atendessem 
também ao receituário das pessoas que procuram a repartição. 
     Funcionarão hoje, das 7 às 11 horas da manhã, os seguintes postos: 
     Torre – Na farmácia da Torre – Dr. Arsenio Tavares e Paulino de Oliveira. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Baptista da Silva e Lino Quintas. 
     Cordeiro – Na farmácia do cordeiro – Dr. José Climaco e Balthazar de Oliveira. 
     Encruzilhada – Na farmácia Noya – Dr. Armando Macedo e Tavares de Gouveia. 
     Trabalharão no serviço externo de socorro a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Bandeira Filho e Christovão Bessa; Dr. Thomé Dias e Amaro Abodon. 
     9 às 12 – Dr. Alfredo de Medeiros e João Buarque; Dr. Costa Pinto e Lafayette de Sá. 
     15 às 18 – Dr. Francisco Clementino e Heliodoro de Senna; Dr. Fragoso Selva e Nelson de Mello. 
     Na secretaria deverão dar plantão os seguintes empregados: 
     Das 6 às 9 – Felix de Mello, Anacleto Turiano, Manoel Mattos e Manoel Sergio. 
     Das 9 às 12 – Carlos Gomes, Alcindo Freire, Cantidio de Gusmão e João Buarque. 
     Das 12 às 15 – Iguacio Lins, Manoel Bernardo, Felippe Maurilio e Manoel Botelho. 
     Das 15 às 20 – Durval Carneiro, João Barbosa, Abel Freire e Osmundo Borba. 
     Como alguns proprietários de farmácias se tenham negado a aviar o receituário dos postos que nelas tem de funcionar, 
o Dr. diretor de Higiene resolveu requisitar para fornecimento de medicamentos aos pobres, enquanto durar a epidemia de 
influenza, as farmácias em questão, sendo somente pago aos referidos proprietários o custo dos medicamentos 
requisitados. 
     O Dr. diretor de Higiene resolveu tornar obrigatório a notificação à Diretoria de Higiene, dos casos de influenza e dos 
óbitos ocorridos por efeito da epidemia, para assim se poder conhecer a marcha da moléstia e fazer-se as necessárias 
desinfecções, quando possível. 
     Outra resolução do Dr. diretor de Higiene foi requisitar o serviço da repartição a seu cargo os médicos que serviam na 
Instrução Pública e na municipalidade do Recife. 
     Na sede da Diretoria de Higiene, à rua Conde da Boa Vista, qualquer pessoa poderá verificar pelos atestados de óbito 
dos cemitérios, o número de pessoas diariamente falecidas de gripe, número que, a partir de amanhã, será publicado todos 
os dias.  Na primeira quinzena de setembro faleceram vinte (20) pessoas; na segunda quinzena do mesmo mês faleceram 
dezesseis (16) pessoas, faltando computar os óbitos dos cemitérios de Barro e da Várzea e no presente mês tem sido o 
seguinte o número de enterramentos de gripentes no cemitério de S. Amaro: 
     Dia 1, um óbito; dia 2, três; dia 3, cinco; dia 4, dois; dia 5, sete; dia 6, três; dia 7, treze. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência socorreu ontem as seguintes pessoas atacadas de “influenza”: 
     Às 19 ½ horas, Luiza de tal, parda, pernambucana, de 21 anos, solteira, residente nos Afagoados; 
     - às 19 ½, Maria Anna da Conceição, pernambucana, solteira, de 22 anos, residente à rua das Cobras, em Afogados. 
 

A EPIDEMIA EM TEGIPIÓ 
     Tegipió é uma das localidades mais atingidas pela epidemia. 
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     À rua da Esperança, estão fechadas quase todas as casas.  Em algumas têm sido totais os óbitos. 
     É interessante o que se passa nessa localidade com relação aos enterramentos. 
     O coveiro do cemitério está doente.  O seu substituto não só não tem a prática desse serviço fúnebre como ganha 
pouco e não dá vencimento ao trabalho, de modo que, quando o enterro não rende, vai muito devagar. 
     Um outro espetáculo triste é a condução dos cadáveres para o cemitério: vão numa taboa, quando as pessoas da 
família, por pobreza, ou o próprio, não tem ao menos uma rede. 
     Não seria possível conseguir um dos “esquifes” da polícia, para essa obra de misericórdia de enterrar os mortos? 
 
     Soubemos também que ali têm sido enterradas duas pessoas numa cova só, sendo que as covas abertas não têm a 
profundidade necessária. 
 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 
     Continuam suspensas as aulas deste estabelecimento, até nova deliberação da diretoria. 
 

13 DE GUERRA 
     Em virtude da epidemia reinante, a diretoria resolveu suspender os exercícios e trabalhos na secretaria, até segunda 
ordem. 
 

A EPIDEMIA EM VITÓRIA 
     Em Vitória, a “influenza” atacou a muitas pessoas. 
     O hotel da cidade fechou, em vista de terem adoecido os proprietários e todos os empregados. 
 

A “INFLUENZA” EM CARUARU 
     Nessa cidade a epidemia também fez algumas vítimas. 
     Ontem, recebemos o seguinte telegrama dessa localidade. 
     “CARUARU, 15 – Faleceu ontem às duas horas, o Dr. Francisco Salvador, vitimado pela “influenza” espanhola, que 
aqui está grassando de um modo assustador”. 
 

EM TIMBAÚBA 
     Em todo o município de Timbaúba, a “influenza” se alastrou intensamente. 
     Carta que ontem recebemos dali afirma que todo o movimento comercial e agrícola está prestes a paralizar. 
 
     Atacado pela moléstia reinante, acha-se acamado em sua residência à Conde da Boa Vista, nº 1084, o Sr. João 
Rodrigues de Almeida Braga, guarda-livros da casa comercial de nossa praça E. Guedes % Duarte. 
 

DESINFECÇÃO DAS RUAS 
     A Diretoria de Higiene começou ontem a desinfetar a cidade. 
     Para este serviço foi empregada uma máquina “Clayton” servida por 8 homens, sendo desinfetadas a rua Barão da 
Vitória e praça do Mercado. 
 
     A “Pernambuco Tramways” e a “Great Western” foram intimadas pelo Dr. João Guimarães, afim de desinfetar os seus 
carros. 
 

OS MORTOS PELA EPIDEMIA 
     Faleceram ontem vítimas da “influenza”: 
     A Sra. D. Irene Cahú, esposa do Sr. Americo Santos, proprietário do “Café Elite”; 
     - o Sr. Adelino Costa, proprietário d’”O Alfarrabio”, que residia à rua do Sossego; 
     - Dr. Francisco de Figueirôa de Araujo, residente nos Aflitos; 
     - o 2º tenente reformado Jauario de Assumpção, residente na Imbiribeira; 
     - o Sr. João Leitão, residente na Torre; 
     - D. Beatriz de Miranda Oliveira, esposa do professor Floriano Baptista de Oliveira, residente à rua Coronel Suassuna 
nº 540. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     O movimento de ontem, no cemitério, continuou infelizmente, a ser extraordinário. 
     Até às 18 horas haviam sido sepultadas 116 pessoas. 
     Abatendo desse total a média diária da mortalidade antes da epidemia, que era 18, vemos que 98 pessoas faleceram 
vitimadas pela epidemia reinante. 
 

ESCOLA DE FARMÁCIA DO RECIFE 
     O Dr. Octavio de Freitas, diretor da Escola de Farmácia, atendendo a que se encontram doentes de “influenza” alguns 
empregados desse estabelecimento de ensino, resolveu suspender as aulas do mesmo, até o dia 24 do corrente. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 16 out. 1918, ano XLI, n. 285, p.1. 
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Uma esperança na morte. 
 
     O ilustre Dr. Octavio de Freitas, o operoso diretor do “Instituo Pasteur”, não é uma certeza para a população; mas é 
uma esperança.  E já é alguma coisa. 
     Não é uma certeza, porque o povo pernambucano, só depois de muita lágrima, de muito desespero, de muito luto, foi 
que viu como o governo o estava iludindo a garantir que tinha uma Higiene e que ela “estava aparelhada para combater 
qualquer epidemia”. 
     Nunca se gastou tanto dinheiro; a Diretoria de Higiene tem até dois secretários: um efetivo e outro em disponibilidade, 
para dar lugar ao efetivo, “até ser aproveitado no quadro do funcionalismo”.  Se esse governo vivesse às claras e 
publicase as somas que tem gasto com essa falsa Higiene, o povo ficaria assombrado.  E bastou que viesse a primeira 
epidemia para que se visse que todo esse dinheiro estava sendo em pura perda, como sal em carne putrefata.  
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     O problema da saúde de uma população não é como um caso clínico isolado. 
     A complexidade da profilaxia se assinala por uma rede de providências que se prendem umas às outras, em vários 
ramos da administração e da atividade pública. 
     Bastariam alguns exemplos para ver a quase insuperável dificuldade com que o novo guarda da saúde pública vai 
lutar, neste momento da epidemia lutulenta e assassina. 
     A saúde do povo está intimamente ligada ao problema da alimentação.  Que garantias pode dar o Dr. Octavio de 
Freitas da saúde de uma cidade atacada pela maior e mais assassina das epidemias e onde a carne é exposta a venda sem 
cuidados médicos?  Esta folha noticiou até matadouros clandestinos, onde se abatiam bois, justamente porque se fossem 
abatidos no Matadouro Público seriam condenados!... Que providência tomou a Prefeitura?  Se as tomou, também o fez 
em segredo. 
     O leite é no momento, o alimento por excelência da população flagelada.  Qual é o leite que a Prefeitura está 
consentindo que seja fornecido aos doentes?  Não é leite; é uma mistura ignóbil e criminosa de água e polvilho batizada 
com uma parte mínima de leite! 
     E uma garrafa dessa ignomínia está custando 1!500, 2!000! 
     Não se combate uma epidemia sem remédios.  E as farmácias já não tem medicamentos. 
     Um dos nossos companheiros, precisou anteontem à noite, do mais comum de todos os medicamentos indicados para a 
epidemia dominadora, a limonada de exrado de magnésia, bateu a porta da farmácia de um amigo dedicado e foi com 
mágua patente que ele declarou que já não tinha ácido cítrico!  A falta do quinino, combinada com a ganância de alguns, 
está fazendo com que se esteja vendendo um “cachet” por mil réis! 
     E será quinino? 
     Na desorganização geral que as leis da Prefeitura lançaram o comércio, as farmácias abrem e fecham arbitrariamente.  
Há três dias, um outro companheiro nosso necessitou de um remédio de urgência, às 7 horas e meia da manhã, e não 
encontrou uma farmácia que o fornecesse.  Estavam todas fechadas! 
     É interessante, para um tempo de epidemia.  Não indagamos de causas.  Citamos fatos. 
     Tudo isso vem, ao acaso da pena, para mostrar que enormes dificuldades estão preparadas a um chefe de Higiene, que 
aparece como uma tábua de salvação, num momento de desespero, e que precisa não só combater a epidemia na sua 
concreção, mas jugula-la, para que não se transforme em endemia. 
     Se descêssemos à organização administrativa, deficiente e anárquica em que a politicalha transformou a instituição 
sanitária, escreveríamos colunas. 
     Assim, o mais estudioso dos nossos médicos, o Dr. Octavio de Freitas, não pode ser uma certeza; é, entretanto, uma 
esperança. 
     Porque muito pode a força de vontade, aliada ao estudo e à sinceridade, e o Dr. Octavio de Freitas começa por não ter 
medo da publicidade, que só os criminosos temem.  E entra para o combate da epidemia com um plano. 
     Não se combate uma epidemia sem a notificação compulsória, sem as desinfecções, sem a publicidade dos casos e das 
providências, sem os postos de socorros sem a assistência aos pobres, mas tudo isso, não atabalhoadamente, como se 
estava fazendo, porém com método. 
     Isso escrevíamos, há dez dias, seguramente, sem que nos ligassem importância.  Era política, era exploração!... 
     O novo chefe, não por que precisasse se inspirar em nós, mas porque isso é elemntar em higiene, vai adotar todas essas 
medidas, segundo nos declarou. 
     Há outras igualmente necessárias e urgentes.  Certamente elas serão adotadas; para bem da população enlutada e para 
remorso eterno desse governo da morte. 
     Há uma esperança desesperada que torce os seus braços súplices para o Dr. Octavio de Freitas.  É a esperança das 
mães, das esposas, dos filhos, dos irmãos, dos amigos que ainda conservam os seus! 

UMA ESPERANÇA na Morte. A Provincia, Recife, 17 out. 1918, ano XLI, n. 286, p.1. 
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NA ORDEM DO DIA 
 
     A maldita “influenza espanhola” trouxe para a nossa população sofrimentos, desgostos e tristezas cruéis; mas, como 
tudo que é ruim, sempre tem alguma cousa que se aproveite, ela, a “bailarina”, ela a “guenza”, ela a amaldiçoada, trouxe 
uma cousa boa: mandou para as profundas o órgão oficial.  A “Ordinária” desapareceu! 
     Deus louvado. 
 

O fato causa alegria, 
Uma alegria geral. 
Foi-se com a epidemia 
A “Ordinaria” oficial. 

 
     Segundo soubemos, uma das máquinas “Clayton”, da Higiene, mandadas buscar pelo Dr. Gouveia de Barros, quando 
diretor da dita, acha-se em Goiana, comendo formigas, em uma propriedade do Sr. governador. 
     Ora, o bicho que come formigas é tamanduá; logo, só podia fazer esse serviço o Totó, que é classificado 
zoologicamente como tamanduá... 
 
     Houve o diabo na “Ordinária”. 
     Assim que Totó conheceu que não seria candidato à governança do estado, foi à redação da dita cuja e gritou, 
gesticulou furiosamente, para os empregados apavorados: 
     - Deserta, pessoal.  Eu não faço escada para ninguém subir.  Seu Zerofino que entre com os cobres. 
     Nessa altura entravam o Agamemnon e o Aroxa e começaram a amansar Totó. 
     - Que é isso? Isso é um escândalo! Você assim dá gosto à oposição. 
     Tenha paciência. Vamos conferenciar... 
     Mas Totó estava mesmo com raiva. Bufava, pulava, arrancava pedaços de colarinho.  Um horror! 
     Estava doido furioso. 

Z. 
NA ORDEM do Dia. A Provincia, Recife, 19 out. 1918, ano XLI, n. 288, p.1. 
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Parece que a epidemia vai declinando – A estatística mortuária fornecida pela Diretoria de Higiene – A ação da 
Higiene – Os socorridos pela Assistência Pública – No cemitério – Os falecimentos – Um caso de desumanidade – 
Notas. 
 
     A cidade vai pouco a pouco sendo movimentada.  Os bondes ontem conduziram mais passageiros que nos dias 
precedentes o que é um feliz presságio de que a terrível epidemia vai decrescer entre nós. 
     A mortalidade, entretanto, continua a apresentar um número elevadíssimo de vítimas da epidemia. 
     Todos os dias, às 18 horas, perguntamos o número de cadáveres enterrados até aquela hora. 
     E o número que o coronel Gaspar Florentino nos fornece registramos rigorosamente, depois de abater 18, média diária 
da mortalidade antes da epidemia. 
     Pois bem, a Higiene há dias vem fornecendo à imprensa o número de mortos pela “influenza”, o qual é muito inferior 
ao nosso. 
     Vejamos a lista dos mortos pela epidemia, fornecida pela Higiene Pública: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  3 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  2 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 

     Houve sem dúvida engano quando foi organizada esta lista, pois se acrescentando a todos esses números o coeficientes 
mortuário da cidade em tempos normais, que é 18, conforme os boletins que a Higiene publica quinzenalmente, vemos 
que os números acima não estão certos. 
     A Higiene declara que, no dia 17, por exemplo, houve 42 casos fatais de “influenza”.  Ajuntando-se 18 a esse número 
encontra-se o total de 60 enterramentos, quando de fato, foram 121, conforme consta do livro competente do cemitério. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Trabalharão hoje na Assistência Pública os seguintes médicos: 
     8 às 11, Dr. Carlos Alves; 11 às 14, Dr. Oswaldo Loureiro; 14 às 17, Dr. Jorge Bittencourt; 17 às 20, Dr. Odilon 
Gaspar; 20 às 8, Dr. Meira Lins. 
     Hoje, funcionarão pela manhã os seguintes postos de socorro onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão 
médico e receberão medicamentos. 
     Torre – Farmácia da Torre Dr. Arsênio Tavares, Paulino de Oliveira e farmacolando Romeu Loyo; 
     Cordeiro – Farmácia do Cordeiro, Dr. José Climaco, Balthazar e farmacolando Homero Nóbrega; 
     Encruzilhada – Farmácia Noya – Dr. Armando Macedo e Henrique Demosthenes; na farmácia Triumpho, Dr. Ramos 
Leal e Ildefonso de Paiva; 
     Caxangá – Farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire; 
     Arraial – Farmácia do Arraial – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire; 
     Tegipió – Na farmácia Campos – Dr. Arthur de Sá e Lafayette de Sá; 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Odilon Gaspar e Freitas Botelho; rua Imperial, Dr. João Rodrigues e Tavares de 
Gouveia; 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Souto Maior e Lino Quintas; 
     Boa Vista – Na farmácia silva Ferreira – Dr. Aurelio Domingues e João Barboza. 
     Trabalharão no serviço externo de socorro a domicílio os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Bandeira Filho e Carlos Gomes; Dr. Thomé Dias e Manuel Mattos; Dr. Cruz Ribeiro e Christóvão Bessa; 
     9 às 12, Dr. Oswaldo Loureiro e Manoel Bernardo; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra; Dr. Ponce de Leon e Heliodoro 
de Senna; 
     15 às 18 – Dr. Francisco Clementino e João Barbosa; Dr. Fragoso Selva e Vaz Manso. 
     Na sede da Diretoria deverão dar plantão os seguintes empregados: 
     6 às 9, Felix de Mello e Cantidio de Gusmão; 
     9 às 12 – Cabral de Lyra e Manoel Sergio; 
     12 às 15, Felippe Maurilio e José Accioly; 
     15 às 20, Durval Carneiro e Telemaco de Mello. 
 
     - O Dr. diretor de Higiene oficiou ao Dr. chefe de Polícia no sentido de ser exercida permanente vigilância policial 
sobre as farmácias do Cordeiro e da Torre, que estão sob a ação direta da Higiene Pública porquanto não dispunham de 
suficiente pessoal. 
     - O Dr. Armando maia, profissional da Escola Agrícola e Veterinária, ofereceu à Diretoria de Higiene os seus serviços 
gratuitos que foram aceitos. 
     - Nomeados ontem pelo Exmo. Sr. Dr. governador do estado, ontem mesmo entraram em trabalho os Srs. Drs. 
Armando Meira Lins e Paulo Correia de Araujo, inspetores sanitários, em comissão. 
     - Estão trabalhando deste anteontem, a serviço da Higiene, os médicos Drs. Arthur de Sá e Isaac Salazar, da Instrução 
Pública requisitados pela Diretoria de Higiene. 
     - O Dr. diretor de Higiene dirigiu-se por ofício ao Sr. diretor do Banco do Brasil, nesse estado solicitando-lhe 
facilitasse o troco para poder ser melhor feito o socorro pecuniário a domicílio. 
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     - Ontem pela manhã os Drs. diretores de Saneamento e das Obras Públicas puseram à disposição da Diretoria de 
Higiene, cerca de 60 trabalhadores, ao todo. 
     - Será ainda intensificado o serviço de socorro a domicílio e aumentado o número de postos. 
     - Ontem mesmo teve início o serviço conjunto de irrigação e varrição das ruas e praças da cidade, sob a direção do Sr. 
Dr. diretor da Higiene e com o auxílio dos Srs. Drs. diretor do Saneamento e prefeito do Recife. 
     - Continuam à disposição do público, para qualquer verificação os atestados de óbitos de “influenza”. 
     - Ontem, cerca de 16 horas, sem prévio aviso, a Saúde do Porto, fez desembarcar do vapor “Purús” e meter numa 
lancha que mandou atracar no cais da rua da Aurora, onde desembarca à rua do Riachuelo, vários doentes de “influenza” 
em estado grave.  A Diretoria de Higiene, tendo disto conhecimento, imediatamente fez remover esses doentes para o 
hospital de Santa Águeda. 
     Fórmulas dos medicamentos usualmente distribuídos pela diretoria de Higiene: 
     Nº 1: Água Laxativa Vienense (a fórmula). 
     Nº 2: 
Aspirina    ( 15 centigrs. 
Fenacetina   (aã 
Bromidrato de qq.   (20 centigrs. 
     Nº 3: 
Xarope de poligala  (aã 
Idem de tolú   (50 centigrs. 
Benzoato de sódio  (4 grs. 
Xarope de morfina  (30 grs. 
     Nº 4: 
Infuso de sabugo   (120 grs. 
Tintura de aconito  (XX gotas 
Acetato de amônio  (8 grs. 
Xarope de canela   (30grs. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência socorreu ontem as seguintes pessoas atacadas de “influenza”: 
     Sra. Emilia Francisca de Souza, residente à travessa do Gasômetro nº 45; 
     -o jornaleiro Joaquim Celestino, morador à rua Direita; 
     - Minervina dos Santos, residente à praça da República nº 229. 
     - José dos Santos, morador em Caxangá; 
     - Antonio Luiz Macedo da Silva, residente em Santo Amaro; 
     - Manoel Prado, residente à rua Imperial. 
 

NO CEMITÉRIO 
     Não declinou ontem o número de óbitos no cemitério de Santo Amaro. 
     Cento e dezoito pessoas foram ali sepultadas até às 18 horas, segundo acusava a lista existente na respectiva secretaria. 
     Abatendo desse número a média diária da mortalidade, vemos que faleceram vitimadas pela epidemia cem pessoas. 
 

UM OFÍCIO DO DIRETOR DE HIGIENE AO CHEFE DE POLÍCIA 
     O Dr. Octavio de Freitas, diretor de Higiene, dirigiu, ontem, ao Sr. desembargador chefe de Polícia, o seguinte ofício: 
     “Tendo sido requisitadas por esta diretoria, para uso exclusivo dos postos de socorro que nelas funcionam, as 
farmácias do Cordeiro e da Torre, solicitados, afim de serem devidamente acautelados os interesses do erário público, que 
providencieis com urgência no sentido de ser mantida vigilância permanente às mesmas farmácias, que somente poderão 
funcionar enquanto nelas estiverem em serviço os respectivos postos”. 
     A respeito foram logo tomadas as providências solicitadas pelo Dr. Octavio de Freitas. 
 

COMO COMBATER À INFLUENZA DE FORMA NEVRÁLGICA EM 48 HORAS 
     Sobre esta doença, escreve o Sr. Antonio Domingos dos Santos: 
     “Segundo a Dra. Anna Fischer Duckmann, três são as formas que a “influenza”, a epidemia reinante se manifesta: a 
“torácica”, catarro e congestão bronco-pulmonar; a “gastro intestinal e nervosa”, nevralgias variadas. 
     Acometido, no dia 3 deste mês, da “influenza”, de forma nevrálgica, dirigi-me ao “Hotel Universo”, e pedi um chá de 
limão, (água fervendo, limão e açúcar) e o ingeri; indo, incontinenti à farmácia “São Paulo”, tomei um cachet de 25 
centigramas de Bi-sulfato de qq. 
     Três horas após, repeti esta medicação do restaurant “La Conca d’Ora”, recolhendo-me à casa de cômodos, à rua 
d’Aurora.  Às 6 da tarde, reproduzi a mesma dosagem, adormecendo. Quando despertei, estava alagado de suor, sentindo-
me melhorado da terrível dor de cabeça e dos quadris.  Então, pedi novo chá de limão e tomei com o quarto cachet de bi-
sulfato. 
     Tornei a adormecer; despertando pela madrugada sem febre e a enfadonha dor da cabeça; permanecendo, porém, a dor 
dos quadris, pernas e braços.  Mandei preparar um laxativo de maná e sene, tomando-o sem demora.  Não se demorou o 
seu magnífico efeito, deitando eu muita bílis e catarro. 
     Todos os meus sofrimentos desapareceram, não tendo tido recaída, como outros tiveram e nem mais incômodo, de 
outra ordem apareceu, graças a Deus.  Observei o regime lácteo durante dous dias, fazendo depois uso de canja, sopa e 
chá preto com fatias torradas. 
     Durante a ação do laxativo, fiz uso constante de chá preto, para facilitar e provocar as dejeções. 
     A “influenza” não quer nada frio. 
     O ponche de limão não se deve usar; é contra indicado, embora de efeito salutar, nas febres palustres, algidas, etc., 
tomando-se, à verdade, nos intervalos das doses de quinino. 
     Que estas linhas aqui traçadas, aproveitem a todos que, como eu, forem vítimas da tal “espanhola” maldita! 
     Recife, 19 de outubro de 1918. 

Antonio Domingues dos Santos. 
     P. S. – Para a tosse de que muitos ficam sofrendo, recomendo e uso do excelente preparado de vegetais “Balsamil”, do 
farmacêutico Silva, de Gravatá.  É expectorante eficacíssimo, combate a tosse como não há outro remédio.” 
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UMA RECEITA PARA A “INFLUENZA” 
     Continuamos a publicar receitas para a cura da “influenza”, do livro “A Mulher Médica em sua Casa” da ilustre Dra. 
Anna Fischer. 
     Eis as de hoje: 
     Na forma gastro intestinal, havendo diarréia: 1 fórmula 
Dermatol ) 
Benzo-naftol ) ãa  0,50 grm. 
     Em 1 cachet, 5 a 6 por dia. Ou então: 
Benso-naftol   0,50 grm. 
Salicilato de bismuto  0,30 grm. 
Carvão    0,20 grm. 
     Em 1 cachet, seis por dia. 
     - Na forma Nervosa, contra as dores nevrálgicas, dar: 
     Antipirina, (2 a 6 gramas por dia). 
     Fenacetina, 0,50 gramas, 2 ou três vezes por dia, ou: 
Salicilato   0,20 grm. 
Fenacetina   0,15 grm. 
Cânfora    0,02 grm. 
     De 4 a 6 hóstias nas 2 horas. 
 

AS CASAS DE DIVERSÕES 
     Temos recebido pedidos e várias cartas afim de intercedermos perante o Dr. Octavio de Freitas para que as casas de 
diversões sejam reabertas, dado o declínio da “influenza espanhola”, o que é um fato. 
     Apesar do movimento melhorar dia a dia, a cidade continua com sombrio aspecto, em vista de estarem ainda fechadas 
as casas de diversões. 
     Sabemos que tais casas foram rigorosamente desinfetadas, por iniciativa de seus proprietários, salientando-se o 
Theatro Moderno, que é aberto diariamente e lavado com soluções anti-sépticas. 
     Levamos o pedido acima ao ilustre diretor da Higiene. 
 
     Um nosso companheiro recebeu de Flores o seguinte telegrama: 
     “Temos espanhola em quantidade.  Estou doente. Magno.” 
 

PROCISSÃO DE PENITÊNCIA A SÃO SEBASTIÃO 
     Escrevem-nos: 
     “A mesa regedora da Irmandade do Glorioso Mártir São Sebastião, ereta na Igreja de Nossa Senhora do Terço, de 
acordo com o Revdmo. Sr. vigário Henrique Xavier, resolveu fazer uma procissão de penitência a São Sebastião, a qual 
terá lugar no dia 22 do corrente, (terça-feira), devendo o prestito movimentar-se pelas 6 horas da tarde, afim de percorrer 
as ruas da freguesia de São José. 
     A milagrosa imagem, depois da procissão, ficará em exposição na igreja de São José do Riba-Mar, até o término da 
epidemia reinante. 
     Os terços continuarão a ser rezado na cidade igreja. 
     A aludida mesa regedora pede a todas as famílias católicas o obséquio de iluminarem as suas casas, na ocasião do 
préstito religioso. 
     As pessoas que deverão acompanhar a procissão, devem ir munidas de uma vela, achando-se na mesma igreja para 
serem distribuídas lanternas. 
     - Terá lugar, também na terça-feira, uma missa rezada em louvor a São Sebastião pelas 7 horas. 
 

ANDARAHY INFANTIL FOOT-BALL CLUB 
     O diretor de esportes deste clube avisa a todos os jogadores e ao público em geral, para evitar dúvidas futuras, que os 
jogos e treinos do “Andarahy” se acham suspensos desde o dia 5 do corrente, até segunda ordem, em virtude da epidemia 
que atualmente está grassando nesta cidade, não tendo, portanto, nenhum valor oficial, o “match” realizado entre as 
“equipes” deste clube e do “Tupy”, no field deste último, ontem realizado, conforme noticiou um vespertino, por ter sido 
o mesmo realizadosem nenhum conhecimento, nem autorização da respetiva diretoria, mormente quando se acham 
suspensos os referidos jogos e treinos. 
 

DEMOCRATA FOOT-BALL CLUB 
     O presidente deste clube avisa a todos os associados que, em virtude do estado epidêmico em que se acha esta capital e 
também por ter diversos dos seus players atacados do mal, resolveu suspender os jogos deste clube até segunda ordem. 
 

“INFLUENZA” EM PESQUEIRA 
     Em Pesqueira, a epidemia também está grassando na cidade e nos distritos. 
     Recebemos ontem dessa localidade, o seguinte telegrama a respeito: 
     “Pesqueira, 18. – Influenza continua alastrar-se avaliando já terem adoecido mais mil pessoas cidade registrou-se 
apenas um óbito até hoje moléstia propaga-se sítios distritos”. 
 

UM ATO DE DESUMANIDADE 
     Temos a registrar hoje o caso de um cadáver que passou insepulto 72 horas, devido à falta de humanidade de um 
comerciante de nossa praça. 
     O Sr. Miguel Archanjo dos Santos, tendo sido vitimado pela “influenza”, no dia 15 do corrente, o seu progenitor, o Sr. 
Fraklin augusto dos Santos, pediu a seu patrão, o Sr. J. Pedrosa, proprietário da “Casa Pedrosa”, à rua Visconde de 
Inhauma nº 26, que lhe adiantasse por conta dos seus ordenados, uma certa importância para as despezas do enterro, não 
sendo, entretanto, atendido. 
     Em vista disto, o Sr. Miguel Archanjo dos Santos resolveu fazer uma subscrição para enterrar o corpo do seu querido 
pai, afim de que o mesmo não fosse enterrado pela caridade, conseguindo para o aludido fim a quantia de 90$500, entre 
os seguintes comerciantes: José dos Reis, Elpidio Muniz Pereira, Santos Pereira, Aristides Muniz, Julio Salgueiro, João 
Caetano, José Leite, José Bichara, Alcino de tal, Ludovino Costa, José Marques, Ignacio Prazim, Joaquim Miranda, 
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Miguel Machado e outros. 
     O pobre moço, revoltado com a ação do seu patrão, despediu-se da sua casa comercial. 
     O corpo do malogrado Sr. Franklin Augusto dos Santos, somente ontem, foi dado à sepultura no cemitério de Santo 
Amaro. 
 

AS VÍTIMAS DA “INFLUENZA” 
     João Gomes da Cunha – Em sua residência, à rua Vidal de Negreiros nº 160, finou-se ontem, às 15 horas, o Sr. João 
Gomes da Cunha, gerente da “Casa Minerva”, à rua Pedro Affonso. 
     Vitimou-o a “influenza”. 
     Contava o extinto 36 anos e era viúvo, deixando na orfandade os seguintes filhos: Esther, Orlando, José, Esmeralda, 
Luiz e Iracema. 
     O enterro realiza-se hoje, às 9 horas, saindo o féretro da casa acima. 
     Condolências à família enlutada. 
     - D. Arminda Fiuza Gonçalves de Olveira – Outra vítima da “influenza” foi a Exma. Sra. D. Arminda Fiuza 
Gonçalves de Oliveira, dileta esposa do Sr. João Gonçalves de Oliveira, dileta esposa do Sr. João Gonçalves de Oliveira, 
sócio da firma Afonso de Albuquerque & C., deixando do seu consórcio uma filhinha. 
     A extinta era muito estimada pelas afabilidades do seu trato e pelas suas qualidades de virtude, pelo que a sua morte 
foi muito sentida no largo círculo das suas relações de amizade. 
     Sentimentamos à sua família, por este lutuoso acontecimento. 
     - Severino Ramos de Oliveira – De “influenza” faleceu anteontem, às 21 horas, à rua do Dr. Feitosa, nº 198, em 
Campo Alegre, o menino Severino Ramos de Oliveira, filho do Sr. João Fiel de Oliveira. 
     O enterro realizou-se ontem, às 16 horas. 
     Condolências. 
     - Marietta Paes Barreto – Faleceu, ontem, nesta cidade, vitimada pela epidemia, Marietta Paes Barretto, 
pernambucana, com 22 anos de idade. 
     O seu enterramento efetuou-se no cemitério de Santo Amaro. 
     - Demosthenes e Domitilla – o estimável cavalheiro tenente Manoel Carlos Tavares e sua esposa a Exma. Sra. D. 
Cecilia Pinto Tavares, residentes à rua de Motocolombó nº 823, Afogados, anteontem passaram por um doloroso golpe:  
faleceram os seus dois filhinhos Demosthenes e Domitilla Tavares, o primeiro, contando 4 anos e a segunda 3 anos de 
idade. 
     As infortunadas crianças eram a alegria de seus genitores, que os estimava extremosamente.  Apresentavam-se fortes e 
sadias, quando a epidemia irrompeu nesta capital. 
     Anteontem, depois do jantar, os dois pequenos, que já estavam “influenzados”, começaram a vomitar e no fim de meia 
hora já eram cadáveres. 
     O seu enterramento efetuou-se ontem, às 11 horas, no cemitério do Barro. 
     À justa dor de seus pais, ajuntamos a nossa. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 19 out. 1918, ano XLI, n. 288, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
A cidade vai readquirindo o seu aspecto normal – A “influenza” no Rio e em outros estados.  “A Provincia” visita 
os cemitérios dos subúrbios da capital – Estado deplorável em que se encontra o cemitério do Barro – A imundice 
das ruas – No cemitério – As vítimas da “influenza” – Notas diversas. 
 
     Esta terrível epidemia de “influenza”, que irrompeu nesta capital, propagando-se celeremente de uma forma nunca 
vista até então, nos últimos dias tem permanecido estacionária e tende a diminuir brevemente. 
     As principais artérias da cidade a pouco e pouco vão retomando o seu movimento normal e os estabelecimentos 
comerciais estão readquirindo a sua freqüência habitual. 
     É certo que ainda se notam em todos os semblantes vestígios da ação pavorosa que a “influenza” exerceu entre nós. 
     Entretanto, comparando os tristes dias por que passamos, em que a desolação pairava sobre todos os lares e uma 
angústia de morte se refletia em todos podemos encarar a ação da epidemia sob melhores aspectos.  Sente-se por toda 
parte a sensação da vida e há mesmo certa animação que indica o próximo regresso da vida habitual. 
 
     Agora é a capital do país que sofre os horrores da “influenza”.  Cidade cinco vezes maior que o Recife, é natural que a 
ação do mal se intensifique em maior escala. 
          Esta terrível epidemia de “influenza”, que irrompeu nesta capital, propagando-se celeremente de uma forma nunca 
vista até então, nos últimos dias tem permanecido estacionária e tende a diminuir brevemente. 
     As principais artérias da cidade a pouco e pouco vão retomando o seu movimento normal e os estabelecimentos 
comerciais estão readquirindo a sua freqüência habitual. 
     É certo que ainda se notam em todos os semblantes vestígios da ação pavorosa que a “influenza” exerceu entre nós. 
     Entretanto, comparando os tristes dias por que passamos, em que a desolação pairava sobre todos os lares e uma 
angústia de morte se refletia em todos podemos encarar a ação da epidemia sob melhores aspectos.  Sente-se por toda 
parte a sensação da vida e há mesmo certa animação que indica o próximo regresso da vida habitual. 
 
     Agora é a capital do país que sofre os horrores da “influenza”.  Cidade cinco vezes maior que o Recife, é natural que a 
ação do mal se intensifique em maior escala. 
     Telegramas dali dizem que a epidemia está se alastrando com grande rapidez, entrando em todas as repartições 
públicas e casas comerciais, fazendo muitas vítimas, levando, enfim, a desolação por toda parte. 
     Medidas enérgicas de profilaxia foram postas em prática pelo diretor Dr. Theophilo Torres, o substituto do Dr. Carlos 
Seidl, que pediu demissão em vista da forte campanha que lhe moveram os jornais, combatendo a sua inatividade quando 
irrompeu a epidemia no Rio de Janeiro. 
     É de presumir que a estas horas a “influenza” tenha perdido a sua grande intensidade naquela cidade, ante as 
mencionadas medidas da Higiene, que ali se fazem sentir de um modo mais eficaz que no Recife, pois a Higiene do Rio 
está melhor aparelhada que a nossa. 
     - Em outros estados, a “influenza”também fez a sua aparição.  No Ceará, Bahia, São Paulo e principalmente no estado 
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do Rio, onde Niterói, pela proximidade da Capital Federal, rapidamente ficou contaminada pela epidemia. 
     É uma doença que vai se tornando geral em toda a República esta tal “influenza” espanhola.  Permita a Providência 
que nos outros lugares por onde ela passar não dizime tanto a população, como tem feito aqui, em nossa bela capital. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     A mortalidade, ontem, apesar de elevada, foi inferior à do dia antecedente. 
     Até às 18 horas, quando estivemos no cemitério de Santo Amaro, o número de pessoas enterradas era de 82.  Abatendo 
deste total a média diária do obituário antes da epidemia, que era 18, vemos que sucumbiram de “influenza” 64 pessoas. 
     É ainda um número considerável, mas em declinação, pois houve dias em que o número ultrapassou de uma centena. 
 
     É digno de elogios o Sr. Manoel Esmeraldino Gonçalves, fiscal da “Santa Casa”, pela sua atividade e esforço que vem 
dispendendo em suas atribuições no cemitério de Santo Amaro. 
     Infatigável no seu serviço, o referido fiscal está sempre pronto em atender as partes, tratando a todos com deferência. 
 

NO CEMITÉRIO DO BARRO 
     Estivemos ontem em visita aos cemitérios dos arrabaldes da capital, afim de verificarmos o número de pessoas mortas, 
vitimadas pela epidemia reinante. 
     Às 15 horas e 35 minutos, tomamos um auto para fazermos esse serviço. 
     O primeiro cemitério que visitamos foi o do Barro. 
     Eram 16 horas quando ali chegamos. 
     Encontramo-lo com o portão principal fechado. 
     No interior, porém, procedia-se a um enterramento. 
     Do lado de fora, chamamos, então, o coveiro que, incontinenti, veio ao nosso encontro. 
     - Quem é o administrador do cemitério? Perguntamos. 
     - É o Sr. Luiz Paulino Moreira dos Santos. 
     - Ele está presente? 
    - Não senhor.  Encontra-se no Recife. 
     - E quem é o seu substituto? 
     - Um seu criado, disse o coveiro. 
     - O senhor pode me informar o número de pessoas mortas, desde o dia 1 até hoje, vitimadas pela epidemia? 
     - Assim de momento não lhe posso dizer.  Só mesmo o administrador. 
     Posso, no entanto, adiantar ao senhor que é grande o número de vítimas desse terrível mal. 
     Nessa ocasião, surge o capitão Ponciano de Macedo, subdelegado do distrito, acompanhado de dois amigos. 
     A autoridade assim que nos divulgou, encostado ao portão do cemitério, veio ao nosso encontro e teve a curiosidade 
de indagar o que fazíamos ali. 
     - Estamos aqui a serviço de reportagem. 
     - Já sei que é sobre a epidemia. 
     - É exato. 
     - O serviço de enterramento aqui é o pior possível.  Inúmeras são as reclamações que tenho recebido nesse sentido. 
     Um tal “Cazuza”, que é o coveiro desse cemitério, tem praticado os maiores absurdos. 
     Ele só enterra o cadáver da pessoa, cujo dono lhe gratifica antes. 
     - Não é assim, protestou o acusado. 
     - Você não pode falar.  Eu tenho as provas do que afirmo. 
     Aqui acha-se presente uma de suas vítimas.  E logo apresentou-nos um rapaz, magro, alto, de luto, o qual confirmou o 
que dizia o subdelegado do distrito. 
     E acrescentou: 
     - Eu se quis enterrar nesse cemitério uma pessoa que me pertencia, tive gratificar ao Sr. coveiro, do contrário, o meu 
defunto não seria sepultado. 
     Qualquer enterro quando aqui chega, aquele homem pergunta logo:  - então pinga ou não pinga?  
     Se acontece a pessoa dona do enterro responder afirmativamente, o cadáver é incontinentimente sepultado. 
     Mas se não corre o dinheiro, o corpo é colocado para um lado e fica para o dia seguinte ser inhumado. 
     - São essas justamente as reclamações que não tem chegado ao conhecimento, alegou o capitão Ponciano de Macedo.  
E isso bem pode afirmar o administrador do cemitério, que vem aí em caminho. 
     Momentos depois chegava aquele senhor. 
     O subdelegado dirigindo-se a ele perguntou-lhe se não estava conhecedor dos absurdos praticados ultimamente pelo 
coveiro “Cazuza”. 
     - Estou inteirado, respondeu o administrador. 
     Ouvimo-lo, então, sobre o número de óbitos ocorridos do dia 1 até ontem. 
     - Calculo em 20. 
     Digo-lhe assim, porque não passei ainda os nomes de todos para o competente livro. 
     - E de que moléstia morreram essas pessoas? 
     - Somente da epidemia. 
     - Quantos enterramentos houve hoje, nesse cemitério? 
     - Até ao sair, 7, sendo 5 anjinhos e dois homens. 
     Ainda espero, porém, mais 5; dois daqui do Barro e 3 de Afogados. 
     - Todos foram vitimados pela “influenza”? 
     - Os 7 que já estão sepultados foram. 
     Os que estão para chegar ainda não sei. 
     No entanto, é bem provável que tenham sido também, pois, ultimamente, eu aqui só enterro “influenzados”. 
     - O Sr. pode me dizer a média diária da mortalidade neste arrabalde antes da epidemia? 
     - Era muito diminuta.  Regulava de 2 a 4 enterros.  Isso, porém, não era sempre. 
     Dias tivemos, de 1 enterro apenas. 
     - Dizem que aqui se paga 9$000 para enterrar um cadáver? 
     - É uma verdade. 
     Mas esse dinheiro não é só para mim. 
     Dele todos “comem”. 
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     O vigário da freguesia recebe 2$000; o coveiro idem; a irmandade do Barro, cujo cemitério lhe pertence 4$000; e eu 
1$000. 
     Como se vê, a mim é que cabe a menor quantia. 
     Concluindo essa notícia do Barro, é de nosso dever, dizer que o respectivo cemitério é o pior dos arrabaldes desta 
capital. 
     Ali não existe Higiene de espécie alguma. 
     O capim toma conta do cemitério. 
     Os cadáveres até a bem poucos dias eram sepultados em covas de 3 palmos apenas de profundidade. 
     Depois disso, a área do cemitério é muito pequena e não comporta mais a metade do número de pessoas que ali já foi 
dada à sepultura. 
     É de urgência, portanto, uma providência a respeito. 
 

NO CEMITÉRIO DA VÁRZEA 
     Às 16 horas e 15 minutos, saímos do cemitério do Barro, com destino ao da Várzea, onde chegamos, faltando 10 
minutos para 17 horas. 
     Na ocasião procedia-se a vários enterramentos. 
     Fomos logo ter com o administrador do cemitério. 
     É um senhor de idade já avançada, mas muito gentil. 
     Chama-se ele João Francisco do Couto. 
     Ao saber do nosso fim ali, pôs-se logo à nossa disposição. 
     - O que desejamos, dissemos, é saber quantas pessoas faleceram de epidemia, desde o dia 1 até hoje. 
     O administrador folheando, ato contínuo, o seu livro de escrituração, que está em perfeita ordem, disse-nos: 
     - do dia 4 até hoje enterraram-se aqui 94 pessoas, vitimadas pela “influenza”. 
     Do dia 1 até o dia 3 não se deu nenhum óbito dessa moléstia 
     - É possível nos informar a média diária da mortalidade, antes da epidemia? 
     - Perfeitamente.  Era de 3 a 5 pessoas. 
     Houve dias, porém que não se procedeu aqui a um só enterramento. 
     O cemitério da Várzea é muito higienizado, tendo a sua área bastante grande. 
     Foi recentemente pintado e caiado, notando-se ali muito asseio, o que demonstra a boa administração que tem. 
 

NO CEMITÉRIO DO ARRAIAL 
     Por último, estivemos no cemitério do Arraial. 
     Seriam 17 e ½ horas quando chegamos ali. 
     Encontramos tudo em ordem. 
     O administrador, Sr. José Ignacio da Silva Santos, ultimamente nomeado para o cargo, em face do respectivo 
funcionário ter falecido, providenciava para ser dada sepultura a diversos cadáveres que tinham chegado n omomento. 
     Procuramos saber dele o número de óbitos de “influenza” desde o dia 1 até ontem. 
     - Ocorreram 131 casos, adiantou-nos o administrador, sendo que hoje aqui foram enterradas 8 pessoas de epidemia. 
     Houve, porém, outros enterros, mas todos de moléstias comuns. 
     - A média diária da mortalidade aqui, antes da epidemia, quanto regulava? 
     - Posso afirmar que de 2 a 4 enterros. 
     Às 18 horas deixávamos o cemitério do Arraial, tendo cumprido a nossa missão. 
 

A IMUNDICE DAS RUAS 
     Sobre este assunto já bastante ventilado pelas colunas deste jornal recebemos ontem, mais a seguinte carta: 
     “Ilmos. Srs. redatores da “A Provincia” – Saudações – Nós, moradores da rua Imperial, trecho que fica fronteiro à 
campina Agostinho Bezerra, pedimos por vosso intermédio, ao ilustre Dr. Octavio de Freitas que lance as suas vistas para 
a imundice que reina na referida campina. 
     Existem ali uns casebre que, não tendo aparelhos sanitários, os seus moradores fazem despejos de fezes para o leito da 
rua, ocasionando isto que a referida campina esteja transformada em um foco de imundices de onde se desprende um 
verdadeiro enxame de moscas e mosquitos. 
     Aguardando a publicação desta e as providências da Higiene, desde já agradecem – Os moradores do referido trecho.” 
 

PEDIDO JUSTO 
     É este que recebemos de diversas famílias residentes à rua do Sossego, que nos escrevem longa carta. 
     Trata-se do seguinte: A rua do Sossego se sabe, é das piores calçadas desta capital.  Qualquer veículo que por ali 
passe, logo levanta nuvens de poeira, ou melhor, nuvens de micróbios.  Porque não há maior condutor de moléstias do 
que a poeira. 
     Nestes tempos de epidemia, aumentaram os enterros, que são vistos, infelizmente, a toda hora e a todo instante. 
     Pois bem; avisaram todos os cocheiros que dos mesmos fazem parte, de passar sempre, pela rua do Sossego, 
perturbando destarte, o sossego das famílias da mesma artéria, signatárias da missiva que recebemos, onde se queixam, 
com muita razão, da grande ameaça para a saúde dos moradores o estarem a passar todos os enterros por lá, levantando 
micróbios, que invadem as residências. 
     Para o campo santo não há somente um itinerário.  Que os Srs. cocheiros se esqueçam um pouco da rua do Sossego e 
passem pelos outros caminhos. 
     Se não for atendido o nosso apelo dirigir-nos-emos aos poderes competentes. 
     Por ora, nos dirigimos aos Srs. cocheiros. 
 

ESTABELECIMENTO FECHADO 
     Fechou ontem a “Casa Brack”, acreditado estabelecimento de modas sito à rua Barão da Vitória, por ter adoecido de 
“influenza” o chefe da firma, e terem recaído alguns dos seus auxiliares. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médicos e 
receberão medicamentos: 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Odilon Gaspar e Ildefonso de Paiva. 
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     Caxangá – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Torre – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega. 
     Cordeiro – Na farmácia do Cordeiro – Dr. José Climaco, Balthazar de Oliveira e farmacolando Romeu Loyo. 
     Santo Antônio – Na farmácia Americana – Dr. Costa Carvalho e Carlos Rios; 
     Boa Vista – Na farmácia Silva Ferreira – Dr. Aurelio Domingues e João Barboza; 
     Rua Imperial – Na farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues, Jorge Silveira e farmacolando Osmundo Borba; 
     Tegipió – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega. 
     Arraial – Na farmácia do Arraial – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Paulista – Na farmácia de Paulista – Dr. Severino Cruz e Freitas Botelho. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Bernardino Ramos, Lino Quintas e farmacolando José Gurgel. 
     Santo Amaro – Na farmácia União – Dr. Arthur Gonçalves e farmacolando Antonio Nemezio; 
     Encruzilhada – Na sede da 3ª delegacia de saúde, no prédio da escola Maciel Pinheiro – Drs. Armando Macedo e Cruz 
Ribeiro, Henrique Demosthenes, Durval Carneiro e Manoel Mattos. 
     Poço – Na farmácia do Poço – Dr. Monteiro de Moraes e Paulino de Oliveira. 
     Trabalharão na sede da Diretoria os seguintes empregados: 
     6 às 9, Felix de Mello e Cantidio de Gusmão; 10 às 14, Manoel Sergio e Cabral de Lyra; 14 às 18, Felippe Maurilio e 
José Accioly; 18 às 20, Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios, os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Selva Junior e Vaz Manso; Dr. Fragoso Selva e Carlos Gomes; 9 às 12, Dr. Oswaldo Loureiro e Christovão 
Bessa; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra; 15 às 18, Dr. Ponce de Leon e João Barboza; Dr. Fragoso Selva e Carlos Rios. 
     - Por motivo de posto que funciona na Graça não ter funcionando ontem e anteontem por falta de doentes que o 
procurassem conforme verificou o Dr. Monteiro de Moraes escalado para aquele distrito, acaba de ser suprimido este 
posto. 
     - Foram criados novos postos em Santo Amaro, na farmácia “União”, em Paulista, na farmácia de Paulista e no Poço, 
na farmácia do “Poço”. 
     - Os postos que funcionam nas farmácias Triumpho e Noya, na Encruzilhada, passaram a funcionar na sede da 3ª 
delegacia de saúde, recém-instalada no prédio da escola Maciel Pinheiro, naquele local. 
     - Desde muitos dias estão auxiliando o aviamento do receituário da Diretoria de Higiene, na farmácia Nacional, à rua 
Floriano Peixoto, os funcionários Amaro Abdon e Lafayette de Sá. 
     - Ontem começou a prestar os serviços que oferecera gratuitamente à Diretoria de Higiene, o Sr. Dr. Armando Maia 
que visitou vários açougues desta cidade inspecionando minuciosamente a carne neles exposta à venda.  Encontrando 
alguma quantidade de carne deteriorada, fê-la remover e inutilizar. 
     - Já se acham instaladas, respectivamente, nos prédios da Escola Felippe Camarão, na rua da Intendência e da Escola 
Maciel Pinheiro, na Encruzilhada, as 2ª e 3ª delegacias de saúde. 
     Hoje as 1ª e 4ª delegacias serão instaladas nos prédios, respectivamente da Biblioteca Pública, em Santo Antonio e do 
Grupo Escolar Wenceslau Braz, na Madalena. 
     - O inspetor sanitário das escolas, Dr. Costa Pinto intimou a encerrarem as aulas que já tinham iniciado, os diretores do 
Ginásio Ayres Gama e a Escola que funciona à rua da Assumpção nº 126. 
     - Atendendo a um pedido que lhe fizera seu colega do Ceará, o Dr; Diretor da Higiene fez pôr à disposição daquele 
funcionário o material e o pessoal da comissão sanitária que estacionava na fronteira de Ceará com Pernambuco. 
     - Hoje, a pedido do S. Exe. Revdma. D. Sebastião Paes Leme, terá início o serviço de desinfecção dos edifícios 
religiosos, iniciando-se esse serviço pelo palácio arquiepiscopal, na Soledade. 
     - Óbitos de “influenza” ocorridos neste mês: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  3 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  2 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 
Dia 18  56 óbitos 
Dia 19  46 óbitos 
Dia 20  34 óbitos 

     A veracidade desses números de óbitos poderá ser autenticada por qualquer pessoa na Diretoria de Higiene.  Referem-
se todos ao cemitério de Santo Amaro. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 22 out. 1918, ano XLI, n. 291, p.1-2. 
B134 

 
 
 
 
 

1 
 

A “INFLUENZA” 
 
A ação do novo diretor da Higiene – Duas medidas louváveis – No cemitério – Diretoria de Higiene – Assistência 
Pública – A epidemia em Garanhuns e Catende – Os mortos pela “influenza” – Várias notas. 
 
     Bem prevíamos que o atual diretor da Higiene não seguiria as mesmas medidas postas em prática no princípio da 
epidemia. 
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     Agora o serviço daquela repartição se acha melhor organizado, e sente-se por toda parte a sua ação a fim de debelar o 
mal. 
     É exato que nesse serviço ainda se notam muitas faltas, principalmente no que concerne ao seu aparelhamento, 
insuficiente para fazer uma profilaxia na cidade. 
     É o que o ilustre Dr. Octavio de Freitas deve ter compreendido e providenciado com a sua atividade habitual. 
 
     Continuou ontem a ser feita a irrigação em algumas ruas da cidade, serviço esse muito incompleto, como dissemos 
acima por ser feito parcialmente, diariamente em umas 4 ruas, quando a cidade se compõe, seguramente, de 600 ruas, 
becos e travessas. 
 
     A mortalidade permanece infelizmente estacionária e nestes últimos dias tem oscilado entre 80 e 100 óbitos, havendo 
portanto um pequeno decréscimo em relação à que se verificava nos dias agudos da epidemia. 
     Quanto ao número de doentes, é certo que vai decrescendo, embora lentamente. 
     Ontem, à noite, as principais ruas da capital apresentavam algum movimento. 
     Nas ruas de São José, porém, mal iluminadas em tempo normal, apresentavam-se em quase completa escuridão. 
     Os poucos campeões daquelas artérias estavam com a luz a extinguir-se, dando uma impressão lúgubre aos 
transeuntes. 
 
     O Dr. Octavio de Freitas está reformando o edifício da Higiene Pública. Dantes, o prédio desta repartição de saúde 
estava divido em cubículos anti-higiênicos, onde nem penetrava a claridade. 
     Eram separados entre si por tabiques que chegavam até o soalho e neles funcionavam as suas seções. 
     O novo diretor providenciou logo sobre esta falta grave, mandando desmanchar aqueles indecentes cubículos, 
impróprios a uma repartição de Saúde Pública. 
     O Dr. Octavio de Freitas também providenciou sobre os enterramentos no cemitério de Santo Amaro, determinando 
que os mortos pela “influenza” deviam ser conduzidos, diretamente para o campo santo e não depositados no Necrotério 
Público, como se procedia até então. 
     São duas medidas que merecem encômios estas que o diretor da Higiene acaba de pôr em prática. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     Atingiu a 96 (noventa e seis), o número de pessoas sepultadas ontem no cemitério de Santo Amaro até o momento em 
que o nosso representante dali saiu às 18 horas. 
     Retirando deste total a média diária da mortalidade antes da epidemia reinante, chega-se à conclusão que faleceram, 
vitimadas pela “influenza espanhola” 78 (setenta e oito), pessoas. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     Só merece elogios o modo de proceder do Dr. Carlos Alves, médico da Assistência, desde que aqui surgiu a “influenza 
espanhola”. 
     Aquele ilustre facultativo, apesar de se encontrar ainda em convalescença, pois foi uma das vítimas da epidemia, 
comparece diariamente ao posto da Assistência e ali presta os seus serviços aos “influenzados”, para os quais tem sempre 
palavras de conforto e de carinho. 
     E não fica somente nisso. 
     O digno clínico prepara também medicamentos para os doentes, o que aliás não lhe compete. 
     Mas S. S. assim procede por ser um médico de coração humanitário. 
     Facultativo, pois, como o Dr. Carlos Alves honram a classe. 
 

DOIS CAVALHEIROS HUMANITÁRIOS 
     Esteve ontem em nossa redação o tenente Americo Oliveira, pedindo-nos para tornar público a sua gratidão ao Dr. 
Vicente Gomes e ao farmacêutico José Manoel de Souza Oliveira, sócio da “Farmácia Ferreira”, pela abnegação com que 
o trataram e a pessoas de sua família, quando acometidos pela “influenza” espanhola, prestando-lhes os seus serviços 
profissionais gratuitamente. 
 

UM CASO DE LOUCURA EM CONSEQÜÊNCIA DA INFLUENZA 
     Julieta Gomes da silva, residente no lugar “Pacheco”, em Tegipió, veio ontem à redação deste jornal declarar que seu 
marido o carregador André Leocadio da Silva havia enlouquecido em conseqüência da epidemia que está grassando nesta 
capital. 
     O referido homem ardendo em febre, saiu de casa domingo último e não regressou mais. 
     Trajava o mesmo naquela ocasião camisa de meia azul, calça branca e chapéu de massa preto. 
 

UMA CENA LAMENTÁVEL 
     Na “Farmácia Nacional”, fornecedora de medicamentos para o estado, passou-se ontem uma cena lamentável, segundo 
nos veio relatar o Sr. João Antonio de Sant’Anna. 
     Este, estando com pessoas de sua família atacados de “influenza”, recorreu o auxílio da repartição de Higiene que o 
atendeu prontamente,dando-lhe algumas receitas para serem aviadas na “Farmácia Nacional”. 
     Aconteceu, entretanto, que naquele estabelecimento o Sr. João Antonio de Sant’Anna foi tratado grosseiramente por 
um dos farmacêuticos que, além de o receber a empurrões, quis mandar prendê-lo. 
 

SUBDELEGADO EMBUSTEIRO 
     Com relação a uma local, sob o título acima, da edição vespertina de ontem, do “Jornal do Recife”, pedem-nos a 
publicação do seguinte: 
     “Ilmos. Srs. redatores da “A Provincia”.  Nesta – Deparando, na edição vespertina do “Jornal do Recife”, com uma 
carta do Sr. P. B. A., na qual acusa o Sr. Adolpho Vieira como embusteiro e que não está nas condições de dar receitas 
aos incautos, apresso-me em vir a público dizer que triste dos moradores de Casa Amarela e adjacências se não fosse tão 
humanitário cavalheiro, pois médicos não se encontram naquele lugar e teríamos a lamentar muitas vítimas se não fosse o 
despreendimento, a abnegação e competência do Sr. Vieira, que a ninguém se nega a prestar o seu auxílio. 
     Peço ao Sr. P. B. A. que venha com a responsabilidade do seu nome para então tornar público um atestado dos 
moradores desta localidade que há muito tempo veem sendo beneficiados e curados por aquele caridoso cavalheiro. 
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     Pelo acolhimento que VV. SS. Derem a estas linhas, subscrevo-me o vosso grato leitor – Um arraialense.” 
 

UM ATO DE DESUMANIDADE 
     Voltou ontem, à nossa redação, o Sr. Miguel Archanjo dos Santos, ex-empregado do Sr. J. Pedrosa, proprietário da 
“Casa Pedrosa”, à rua do Rangel, o qual recorreu o meio de subscrição para fazer o enterro do seu progenitor, vitimado 
pela “influenza”, em virtude de ter-se recusado o seu patrão a auxilia-lo naquele angustioso momento da sua vida. 
     Pedio-nos o referido moço para declararmos que o Sr. J. Pedrosa, na retificação que nos solicitou a respeito do seu 
procedimento e que foi publicada ontem, não mencionou que os 90$000 que lhe dera adiantadamente foram por conta dos 
seus ordenados de uma quinzena, na importância de 50$000, e por conta da comissão de 1% a que tinha direito nas 
vendas de 1.159$600 de mercadorias, ficando o mesmo restando ao Sr. Pedrosa apenas a quantia de 28$500. 
     O pobre rapaz já arranjou um emprego de cabo de uma turma de trabalhadores nos serviços do porto desta capital. 
 

COM A INSTRUÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
     Escrevem-nos do Feitosa dizendo que a professora pública estadual dali, D. Clara Cordeiro, continua a funcionar com 
a sua aula, indo assim de encontro às determinações da Higiene que, por uma medida preventiva, mandou fechar todas as 
escolas existentes nesta capital e nos subúrbios. 
     A referida aula, segundo acrescenta o nosso informante, funciona de portas fechadas. 
     Urge, portanto, uma providência enérgica dos poderes competentes para essa professora, caso seja verdade a denúncia 
que nos trouxeram. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médicos que 
as receitem e receberão medicamentos grátis: 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Odilon Gaspar e Ildefonso de Paiva. 
     Caxangá – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Torre – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega e farmacolando Osmundo Borba. 
     Cordeiro – Na farmácia do Cordeiro, requisitada – Dr. José Climaco, Balthazar de Oliveira e farmacolando Romeu 
Loyo. 
     Santo Antônio – Na farmácia Americana – Dr. Costa Carvalho e Carlos Rios. 
     Boa Vista – Na farmácia Silva Ferreira – Dr. Aurelio Domingues e João Barboza. 
     Rua Imperial – Na farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues e Jorge Silveira. 
     Tegipió – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega. 
     Arraial – Na farmácia do Arraial – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Paulista – Na Farmácia Paulista – Dr. Severino Cruz e Freitas Botelho. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Baptista da silva e farmacolando José Gurgel. 
     Santo Amaro – Na farmácia União – Dr. Arthur Gonçalves, farmacolando Antonio Nemesio e farmacêutica Laura 
Toscano de Britto; 
     Encruzilhada – Na sede da 3ª delegacia de saúde, no prédio da escola Maciel Pinheiro – Drs. Armando Macedo e Cruz 
Ribeiro, Henrique Demosthenes, Durval Carneiro e Manoel Mattos; 
     Poço – Na farmácia do Poço – Dr. Monteiro de Moraes e Paulino de Oliveira. 
     Trabalharão na sede da Diretoria os seguintes empregados: 
     6 às 10 – Felix de Mello e Cantidio de Gusmão; 
     10 às 14 – Manoel Sergio e Cabral de Lyra; 
     14 às 18 – Felippe Maurilio e José Accioly; 
     18 às 20 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9 – Dr. Lalor Motta e Vaz Manso; Dr. Fragoso Selva e Carlos Gomes; 
     9 às 12 – Dr. Oswaldo Loureiro e Christovão Bessa; Dr. Costa Pinto e Francisco Mafra; 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Fragoso Selva e Carlos Rios. 
     - Ontem ofereceu à Diretoria de Higiene seus serviços que foram aceitos, Mlle. Laura Toscano de Britto, farmacêutica 
diplomada.  Mlle. foi designada para prestar os seus serviços na farmácia “União”, em Santo Amaro. 
     - Óbitos da influenza ocorridos neste mês: 

Dia 1  1 óbito 
Dia 2  3 óbitos 
Dia 3  5 óbitos 
Dia 4  2 óbitos 
Dia 5  7 óbitos 
Dia 6  3 óbitos 
Dia 7  13 óbitos 
Dia 8  9 óbitos 
Dia 9  13 óbitos 
Dia 10  22 óbitos 
Dia 11  27 óbitos 
Dia 12  39 óbitos 
Dia 13  47 óbitos 
Dia 14  25 óbitos 
Dia 15  49 óbitos 
Dia 16  80 óbitos 
Dia 17  42 óbitos 
Dia 18  56 óbitos 
Dia 19  46 óbitos 
Dia 20  34 óbitos 
Dia 21  35 óbitos 
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     Acha-se há muitos dias acamado de “influenza”, o distinto moço Alderico Silveira, auxiliar da redação do “Diario de 
Pernambuco”. 
 

RESTABELECIDOS 
     Livre do terrível mal que ainda assola esta capital, tivemos ontem o prazer de abraçar o nosso talentoso confrade do 
“Jornal do Recife”, Austro Costa. 
 
     Há dias atacados de “influenza”, já se acha felizmente restabelecido o ilustre capitalista de nosso meio, coronel José 
Pessoa de Queiroz, que tem sido, por esse motivo, muito felicitado. 
     Nós nos rejubilamos em dar esta notícia. 
 

A EPIDEMIA EM GARANHUNS 
     A “influenza” irrompeu em Garanhuns com intensidade. 
     A propósito, recebemos dessa localidade os seguintes telegramas: 
     “Garanhuns, 21 – Aumentam os casos de “influenza” em todo o município, sem ter se registrado até hoje algum caso 
fatal.  Chegou ontem a esta cidade o Dr. Jefferson Ribeiro, médico da Higiene Pública, que logo providenciou sobre o 
fechamento da escola e cinemas, procedendo a desinfecções e oficiando ao prefeito no sentido de limpar a cidade.  O 
farmacêutico Godofredo Barros vem prestando relevantes serviços. 
     A temperatura aqui é de 15 graus, mínima, e 24, máxima. 
     O comércio acha-se paralisado por falta de transportes, aumentando o preço das mercadorias importadas.” 
     “Garanhuns, 21 – O comércio desta cidade acaba de telegrafar ao diretor de Higiene Pública do estado no sentido de 
permanecer aqui o inspetor sanitário, que mandado seguir para Cortez.  Esta medida impressionou mal, em vista de 
grassar aqui a “influenza” com grande intensidade. 
     A população desta cidade confia nas medidas tomadas pelo mesmo inspetor.” 
 

EM CATENDE TAMBÉM GRASSA A EPIDEMIA 
     Em Catende, também assola a “influenza” como em outros municípios do estado. 
     Ali, porém, a população está ameaçada de ver o mal se intensificar a falta de socorros médicos. 
     Assim é que recebemos com data de ontem o seguinte telegrama: 
     “Catende, 22.  Redações “Provincia”, “Jornal”, “Diario” – Vosso intermédio solicito diretor Higiene urgente socorro 
população pobre momento falta médico, medicamentos farmácias. Saudações – Ananias Santos.” 
 

AS VÍTIMAS DA EPIDEMIA 
     Senhorita Regina Magalhães – Atacada da “influenza”, há dias, veio a falecer ontem, às 9 ½ horas, à rua do Benfica 
nº 305, na Madalena, a prendada senhorita Regina Magalhães, professora diplomada pela Escola Normal Pinto Junior. 
     Era a extinta filha do coronel Joaquim E. C. Magalhães, guarda-livros da importante firma de nossa praça Mendes 
Lima & Cia., e cônsul do Peru neste estado. 
     O enterro realizou-se ontem mesmo no cemitério de Santo Amaro, saindo o féretro da casa onde ocorreu o óbito. 
     À família enlutada apresentamos sinceras condolências. 
     - D. Francisca de Moraes Vieira da Cunha Ramalho – Em sua residência, à estrada dos Aflitos nº 259, foi vitimada 
ontem, às 18 horas, pela “influenza”, a Exma. Sra. D. Francisca de Moraes Vieira Ramalho, esposa do Dr. Celso 
Amancio Ramalho, conhecido advogado desta capital. 
     Contava a extinta 29 anos de idade e era filha do Dr. Vieira da Cunha e de D. maria das Neves Vieira da Cunha, já 
falecidos. 
     Dotada de raros predicados de virtude a sua morte foi muito sentida por todos que a conheciam. 
     O enterro da infortunada senhora realiza-se hoje, às 10 horas, havendo carros à disposição das pessoas que quiserem 
acompanhar o corpo até o cemitério de Santo Amaro. 
     À desolada família e especialmente ao irmão da pranteada morta o Dr. João Vieira da Cunha enviamos as nossas 
condolências. 
     - D. Anna Cavalcanti de Albuquerque – Foi vitimada pela “influenza”, ontem, a Exma Sra. D. Anna Cavalcanti de 
Albuquerque, filha do falecido Sr. Manoel Cavalcanti de Albuquerque e de D. Joaquina Cavalcanti de Albuquerque. 
     A extinta que era solteira contava 37 anos de idade, tendo nascido no estado do Rio Grande do Norte. 
     Ocorreu o óbito à rua Duque de Caxias nº 70, 2º andar. 
     Pêsames à sua família. 
     - Manuza de Mello Dias – Foi roubada ao doce aconchego dos seus extremosos genitores a interessante menina.  
Manuza de Mello Dias, filha do Sr. Thomaz de Oliveira Dias e de sua esposa D. Rosaura de Mello Dias. 
     Contava a galante criança apenas 4 anos e 3 meses de existência. 
     Ocorreu o óbito no palco de Santa Cruz nº 14, anteontem, às 11 ½ horas realizando-se o enterro ontem, às 18 horas. 
     - D. Maria Alexandrina de Almeida Braga – Da epidemia atual, faleceu, ontem, às 14 horas, a Exma. Sra. D. Maria 
Alexandrina de Almeida Braga, viúva do Sr. Antonio Rodrigues Braga e filha do Sr. Francisco Tranquilino de Almeida 
Bastos. 
     Contava a finada 32 anos de idade e deixou na orfandade os seguintes filhos: Georgina, de 13 anos de idade; Maria 
José, de 12; Alzira de 11; Amaro, de 10; Roosevelt, de 5; e Luiz, de 3. 
     Ocorreu o óbito à rua de Santa Rita, nº 236. 
     Condolências. 
     - D. Laura Costa de Souza – Em conseqüência da epidemia que está grassando nesta capital veio a falecer a Exma. 
Sra. D. Laura Costa de Souza, esposa do professor de música Sr. Pedro de Alcantara de Souza, ocorrendo o óbito em sua 
residência, no Campo Grande. 
     A extinta que contava 35 anos de idade deixou do seu consórcio 4 filhos menores. 
     Pêsames à sua família. 
     - Arthur M. dos Santos – Outra vítima da “influenza” foi o marinheiro da polícia marítima Sr. Arthur M. dos Santos, 
cujo óbito ocorreu trás anteontem, em Tegipió. 
     O extinto era casado e foi sepultado no cemitério daquela localidade. 
     Pêsames. 
     - Aldecy – Foi também vitimada pela “influenza”a interessante Aldecy, dileta filha do Sr. André Frederico Nauser e 
de sua Exma. esposa D. Rosa Viterbo Nauser. 
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     Contava a infortunada menina apenas 5 anos de idade, ocorrendo o óbito à rua de S. João, nº 22, no Arruda. 
     - D. Maria Christina Portella – No Arraial, à rua João Barbalho, nº129, veio a falecer, anteontem, em conseqüência 
da epidemia reinante, a Exma. Sra. D. Maria Christina Portella, estremecida esposa do Sr. Justino Epimaco Emeterio 
Portella. 
     O enterramento da pranteada extinta realizou-se às 15 horas de ontem, saindo do féretro da casa acima mencionada. 
     Pêsames à família enlutada. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 23 out. 1918, ano XLI, n. 292, p.1-2. 
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As estatísticas 
 
     Não deixa de ser curioso que a “A Provincia”, órgão de grande circulação e responsabilidade, esteja a publicar uma 
estatística diária da mortalidade pela epidemia, e a repartição de Higiene uma estatística diferente. 
     Qual das duas é a verdadeira?  A da “Provincia”, ou a da repartição de Higiene? 
     A primeira observação que ocorre ao público, é que, se a estatística da “Provincia” fosse falsa, não só o governo, como 
os jornais engrossadores, que não perdem vasa, já teriam desmascarado “A Provincia” e declarado que as suas contas 
estavam erradas, obrigando-a, assim, a dizer onde vai buscar os seus algarismos. 
     A princípio se pensou que as notas fornecidas à repartição eram falsas, isto é, que não eram completas; e o próprio 
diretor de Higiene,que é, antes de tudo, um demografista paciente e criterioso, prático desse serviço durante muitos anos, 
conhecendo a necessidade e o valor das estatísticas, no combate às epidemias, chegou mesmo a escrever à imprensa, que 
havia mandado fazer um rigoroso inquérito. 
     Os que conhecem o valor da ciência nos assuntos dessa ordem, sabem que a média da mortalidade diária de uma 
população não é arbitrária e obedece a leis determinadas. 
     Não morre, nunca, normalmente, numa cidade, maior número do que possam permitir as condições normais do seu 
estado sanitário.  E, se o número passa dessa média, é que há uma cousa anormal, exigindo a providência urgente do 
poder público. 
     Houve um tempo em que devido ao descaso oficial, o Recife era a cidade onde mais se morria no mundo, exceção 
feita das cidades asiáticas abatidas pelo cólera. 
     De 1908 a 1912, por exemplo, antes da administração Dantas Barreto, a mortalidade do Recife, era a maior de todos os 
estados da República, incluindo o Amazonas.  Essa mortalidade chegou a 42, 80 por mil (quarenta e dois habitantes, por 
mil). 
     Era um assombro. Dir-se-ia uma epidemia permanente. 
     Com a administração Dantas Barreto, chegamos a um ponto, que o Hospital de Santa Águeda fechou por falta 
absoluta de doentes.  Era diretor da Higiene o Dr. Gouveia de Barros. 
     Daí para cá, a média diária da mortalidade passou a ser de 18 (dezoito) óbitos.  E assim manteve até o Sr. Manoel 
Borba. 
     Agora temos uma crudelíssima epidemia.  Está claro que o excesso de óbitos sobre a média normal da mortalidade, só 
pode ser dessa epidemia. 
     Como se explica, portanto, que se enterrem cem e mais pessoas por dia, e só apareceram, oficialmente, 45, 42, 34 
óbitos pela epidemia? 
     E o resto?  Serão outras doenças?  Então o Recife voltou aos tempos do Sr. Rosa e Silva, da cidade da morte, ou a 
cidade onde mais se morria no mundo, relativamente à sua população? 
     Teremos que dever também esse serviço ao Sr. Dr. Manoel Borba? 
     São questões que compete à Higiene resolver.  Não no interesse do governo; mas no interesse da ciência.  A 
mortalidade do Recife, a sua cifra exata, as suas verdadeiras causas, não interessam somente à população do Recife.  
Interessam a todos os higienistas do mundo, a todos os que estudam o problema da saúde humana, sob o ponto de vista 
demográfico.  Nem é para outra coisa que existe uma repartição de estatística demográfica. 
     Não quer isto dizer que ponhamos em dúvida a existência dos atestados da repartição competente. Não. 
     Se o Dr. Octavio de Freitas, cuja probidade científica nós proclamamos em altos sons, diz que existem, na sua mesa, 
30 ou 50 atestados de óbitos da epidemia, é que 30 ou 50 atestados são os que foram passados naquele sentido pelos 
médicos respectivos. 
     E então o iminente diretor do Instituto Pasteur, nosso velho amigo de sempre, o ilustre diretor da Higiene está sendo 
iludido e a estatística que lhe estão preparando é falsa. 

AS ESTATISTICAS. A Provincia, Recife, 24 out. 1918, ano XLI, n. 293, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
A epidemia no interior – Um quadro triste – No campo santo – No Necrotério Público – Um gesto humanitário – A 
Higiene em Vitória – Diretoria de Higiene – As vítimas da epidemia – Notas diversas. 
 
     A população da capital vem se mostrando mais tranqüila em face das providências ultimamente tomadas pela Higiene 
Pública.  O grande número de dias por que perdura a “influenza” é uma das causas de o povo encara-la com mais calma, 
perdendo parte do antigo receio, e mesmo porque quase todas as pessoas já foram atingidas pelo mal. 
     Afora esse espetáculo triste de inúmeros féretros que se deparam diariamente em diversas ruas, demandando o campo 
santo, a cidade vai retomando pouco a pouco a sua vida normal. 
 
     A epidemia está se intensificando por todo o estado.  De vários municípios do interior temos recebido telegramas 
anunciando o aparecimento do terrível mal.  Felizmente, porém, são raros os casos fatais até hoje registrados. 
     A Higiene deve providenciar imediatamente, enviando médicos e remédios para os lugares atacados pois em algumas 
dessas localidades não há facultativos e farmácias, de sorte que para se comprar um medicamento é preciso procura-lo em 
uma redondeza de muitas léguas. 
 

UM QUADRO TRISTE 
     Toda a população desta cidade, todos os que transitavam nas ruas mais públicas e mais importantes, a pé ou a bonde, 
presenciaram ontem, como nós, um espetáculo que nem seria mais possível, mesmo nos altos sertões de Exú ou Tacaratú, 
onde os doentes são conduzidos em uma rede. 
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     Um pobre homem velho, deitado numa cama de vento, sob uma coberta encarnada, com um chapéu de sol aberto 
sobre o rosto, era conduzido ao Hospital por quatro homens caridosos e acompanhado por um grupo de curiosos, em 
quanto de todos os lados se ouviam somente vozes de estranheza: - Mas, então, não havia um soldado de polícia, um 
médico, uma autoridade qualquer, que comunicasse isso à Higiene, para conduzir esse homem de modo mais 
conveniente? 
     Era cerca de meio dia quando nós passávamos na rua da Imperatriz e assistimos a esse doloroso espetáculo. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     Houve ontem 74 enterramentos no cemitério público de Santo amaro até às 18 horas, quando dali se retirou o nosso 
repórter. 
     Isso quer dizer que faleceram da epidemia reinante 56 pessoas, pois o restante, é a média diária da mortalidade, antes 
de surgir nesta cidade a “influenza” espanhola. 
 

NO NECROTÉRIO PÚBLICO 
     Está à frente do serviço do Necrotério Público, em face de terem adoecido da epidemia reinante o respectivo diretor e 
o guarda, o Sr. Severino de Oliveira Santos, um dos seus funcionários. 
     Esse moço muito tem trabalhado naquele departamento da Polícia, no sentido de cumprir as determinações do Dr. 
Diretor de Higiene, isto é, de não consentir a permanência de cadáveres ali, como até bem poucos dias vinha 
acontecendo. 
     Ainda ontem, às 11 horas, fizemos uma visita inesperada ao necrotério. 
     Não havia ali nenhum cadáver, estando tudo em ordem. 
     Indagamos, então, se não tinha sido transportado para aquele departamento da polícia nenhum cadáver. 
     O Sr. Severino Santos disse-nos que até aquela hora, tinham apenas entrado no necrotério 12 cadáveres e estes 
mesmos já haviam sido vistoriados pelo médico competente e tido sepultura no cemitério de Santo Amaro. 
     Satisfeitos com as declarações daquele moço, que demonstra estar fazendo uma boa administração no necrotério, 
retiramo-nos. 
 

UM GESTO DIGNO DE SER IMITADO 
     Escrevem-nos: 
     “Srs. Redatores. – Pessoas que nos merecem absoluta confiança, nos têm informado de que o Dr. Julio Maranhão, 
proprietário da usina “Muribeca”, que tão pródigo tem sido no auxílio aos seus operários, vítimas da atual epidemia, 
distribuindo-lhes enfermeiros, já fazendo a desinfecção das habitações e assumindo a direção de todo tratamento, 
cuidando-se ainda de outros interesses, está construindo um hospital, com todos os moldes de Higiene, destinado aos seus 
operários, quando em qualquer tempo forem vítimas de qualquer doença, evitando assim o prolongamento da mesma, 
pela falta de recursos para o tratamento médico.  Não é esta, porém, a primeira vez, que o digno cavalheiro prova os seus 
sentimentos humanitários. Basta citarmos a quase extinção do paludismo, ali, graças aos seus esforços e aos do distinto 
clínico Dr. Andrade Lima. 
     Seria justo e mui útil que os demais usineiros e prefeitos municipais seguissem o exemplo do Dr. Julio Maranhão, 
fazendo com a distribuição dos medicamentos a do alimento necessário, sem o qual é inútil o medicamento e as pobres 
vítimas ver-se-iam na possibilidade de morrerem, não da epidemia, e sim de fome. 
     Cremos que esta também é perigosa e devemos combate-la – Muito grato me firmo – Vosso patrício e admirador, 
Adolpho Menezes”. 
 

A HIGIENE EM VITÓRIA 
     Escreve-nos um amigo que nos merece fé: 
     “Meu caro Maia. – Chame a atenção da Higiene para a cidade da Vitória, onde me encontro atualmente.  A 
“influenza” assola aqui de modo assustador.  Os casos fatais se repetem todos os dias; n”ao sei ao certo quantos morrem 
dos atacados pela moléstia, mas à minha porta tem passado diversos cadáveres. 
     Alguém me informou ontem, que há dias em que se enterram dez pessoas. 
     Consta que a varíola começou também a manifestar-se, havendo quatro variolosos no hospital do município. 
     Há aqui um delegado da Higiene, encarregado de vacinar as pessoas que o quiserem; mas a vacina me parece que não 
presta, porque em nossa casa se vacinaram 10 pessoas, algumas pela primeira vez, sem resultado algum. 
     Chame também a atenção do Dr. Octavio de Freitas para a estação de Jaboatão, onde há uma latrina que permanece 
diariamente aberta, desprendendo-se de dentro uma fedentina horrível que se sente na calçada.  Chamando para o caso a 
atenção de um dos empregados da “Great Western”, respondeu-me ser a latrina de serventia pública e não poder por isso, 
conservar-se com a porta fechada”. 
 

UMA CENA LAMENTÁVEL 
     Carece de fundamento a notícia que nos veio relatar anteontem, o Sr. João Antonio de Sant’Anna, sobre a forma 
porque foi tratado na “Farmácia Nacional”. 
     O que sucedeu, segundo nos informou uma pessoa que nos merece toda confiança, foi que o Sr. João Antonio de 
Sant’Anna queria ser atendido antes de muitas outras pessoas que tinham chegado na sua frente, não tendo havido, 
entretanto, qualquer grosseria por parte dos auxiliares daquele conceituado estabelecimento comercial. 
     Atendendo à reclamação a que vimos de nos referir o fizemos por um dever de ofício, da mesma forma que hoje, já 
inteirados do que se passou, temos muito prazer, em retificar a aleivosia do nosso informante. 
 

COM A INSTRUÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
     O Sr. Arnaldo Constantino da Silva, professor adjunto da Encruzilhada, pedio-nos para noticiar que a professora D. 
Clara Cordeiro, da 47ª cadeira estadual, no Hipódromo, não tem feito funcionar a sua escola, segundo nos informaram. 
 

A “INFLUENZA” EM LIMOEIRO 
     Essa localidade é uma das que tem mais sofrido os efeitos da “influenza”, como se verifica do telegrama seguinte que 
recebemos dali:  
     “Limoeiro, 23. – Limoeiro período 10 a 20 corrente teve cerca 800 “influenzados” havendo apenas 3 casos fatais. 
     Pinheiro prefeito município e Dr. Borges médico local, empregaram meios debelar mal fornecendo prefeitura 
medicamentos grátis pessoas pobres.  Sob direção médico foi iniciada hoje irrigação e desinfecção cidade, tendo prefeito 
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posto disposição esse fim, carros ferro [ilegível] cheias desinfetantes, bomba extinção incêndio duzentos metros 
mangueiras, turma trabalhadores.  O mal declina sensivelmente população confiante poderes públicos e ação médico. – 
Limoeirenses.” 
 

CORRENTES ESTÁ ATACADO DA EPIDEMIA 
     Do nosso correspondente em Correntes, recebemos comunicação de que ali estão ocorrendo muitos casos de 
“influenza”. 
 

CONVALESCENTE 
     Já se acha convalescente, da terrível epidemia que nos assola há tempos, o distinto acadêmico Gennaro Meira Freire, 
que tem sido muito visitado, em sua residência, àrua do Riachuelo. 
     Desejamo-lhe  pronto restabelecimento. 
 

COM A DIRETORIA DE HIGIENE 
     Há queixas contra a falta de compostura moral dos trabalhadores empregados no serviço de irrigação das ruas. 
     À rua da Concórdia, por ocasião da irrigação ontem, os mesmos deram um banho numa velhinha que passava. 
 

A ABERTURA DOS CINEMAS 
     Com a necessária autorização do Dr. Octavio de Freitas, diretor da Higiene, sabemos que o “Theatro Moderno” 
reabrirá suas portas na próxima segunda-feira, 28 do corrente. 
 

ENFERMOS 
     Atacada de “influenza” encontra-se gravemente enferma, na Vitória, a Exma. Esposa do Sr. José Joaquim da Silva, 
proprietário do “Hotel Fortunato”. 
     Fazemos votos pelo seu restabelecimento. 
 
     Em sua residência à rua da Concórdia acha-se atacado da terrível epidemia que está grassando nesta capital o Sr. José 
Bartholomeu Ferreira da Costa, oficial técnico da Prefeitura. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos de socorro onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão 
médicos e receberão medicamentos: 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva. 
     Caxangá – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Torre – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega. 
     Cordeiro – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola “Wenceslau Braz”, na praça João 
Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque de Lima. 
     Santo Antônio – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – Drs. José 
Climaco e Jorge Bittencourt, e Srs. Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenorio. 
     Boa Vista – Deixou de funcionar na sede da Diretoria passando a funcionar na sede da 2ª delegacia de saúde, na escola 
Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Gustavo Pinto e Srs. Manoel Mattos e 
Durval Carneiro. 
     Rua Imperial – Farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues, Jorge Silveira e farmacolando Romeu Loyo. 
     Tegipió – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega. 
     Arraial – Na farmácia do Arrayal – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Paulista – Na farmácia de Paulista – Dr. Severino Cruz e Osmundo Borba. 
     Encruzilhada – Passou a funcionar na sede da 3ª delegacia de saúde, na escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada – Drs. 
Alfredo de Medeiros e Cruz Ribeiro, Augusto de Gusmão e João Buarque; 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Meira Lins, farmacolando José Gurgel e Carlos Rios; 
     Poço – Na farmácia do Poço – Dr. Baptista da Silva e Paulino de Oliveira. 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Souto Maior e Carlos Gomes; Dr. Fragoso Selva e Alcindo Freire. 
     9 às 12, Dr. Bandeira Filho e Francisco Mafra. 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Nelson de Mello e Carlos Rios. 
     Trabalharão na sede da Diretoria os seguintes empregados: 
     6 às 10, Felix de Mello e Cabral de Lyra; 
     10 às 14, Manoel Sergio e Christovão Bessa; 
     18 às 20 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
     - Desde anteontem acham-se completamente restabelecidos e em serviço os médicos do Posto de Assistência, motivo 
porque deixaram de trabalhar naquele posto onde trabalhavam intensivamente os Srs. Drs. Odilon Gaspar e Jorge 
Bittencourt. 
     - Por motivo da instalação das quatro delegacias de saúde em pontos centrais das zonas a que correspondem foram 
suprimidos os três postos de socorros de Santo Amaro, Boa Vista e Cordeiro que passaram a funcionar, respectivamente 
na 1ª delegacia de saúde (prédio da Biblioteca Pública), na 2ª delegacia de saúde (prédio da escola Felippe Camarão, na 
rua da Intendência) e na 4ª delegacia (prédio da escola Wenceslau Braz, na Madalena). 
     - O Dr. Severino Cruz, médico designado para trabalhar no posto de socorro de Paulista, esteve em Igarassu, onde irá 
todos os dias e ali medicou grande parte da população pobre.  A ação desse médico estender-se-á até Goiana. 
     - O Dr. Nelson Mello atenderá ao receituário do posto da Boa Vista, na 2ª delegacia de saúde. 
     - O Dr. Paulo Correia, médico encarregado do posto da Caxangá, tem instruções de estender sua ação desde hoje até 
Camaragibe e lugares circunvizinhos. 
     - O Dr. Selva Junior irá a São Lourenço tratar especialmente os influenzados daquela zona tratando com os poderes 
administrativos locais de modo melhor, para auxiliar. 
     - Mlle. Laura Toscano de Britto durante todo o tempo que funcionou o posto de socorro de Santo Amaro ali esteve 
prestando seus serviços desinteressadamente oferecidos à Diretoria de Higiene. 
     - Ao Revdmo. Sr. padre José Venancio de Mello o Sr. Dr. Diretor de Higiene mandou fornecer os medicamentos que 
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lhe fossem necessários para socorros aos pobres. 
     - Hoje estarão ultimados os preparos para o completo funcionamento do Instituto Bacteriológico que está localizado na 
sede da Diretoria de Higiene. 
     - O Dr. Lalor Motta, recém-chegado de sua missão sanitária no alto sertão, está encarregado de auxiliar o serviço de 
desinfecção junto ao Dr. Eustaquio de Carvalho, diretor da respectiva seção. 
     - Óbitos verificados de pessoas enterradas ontem no Cemitério de Santo Amaro: 
     34 óbitos por influenza; 74 por thanatomorbia, 2 sem indicação de moléstia, 4 por tuberculose, 1 por anciostomose, 1 
por inviabilidade, 1 por eclampsia, 1 por febre puerperal, e por septicemia puerperal, 2 fetos. Total 121 óbitos 
 

AS VÍTIMAS DA EPIDEMIA 
     João Baptista dos Santos – Vítima de epidemia, faleceu anteontem, em Olinda, o Sr. João Baptista dos Santos, caixa 
da casa Boxwell & C., desta praça. 
     Há vinte e dois anos que o extinto trabalhava na aludida casa comercial, desfrutando de largas simpatias no comércio. 
     Contava o morto 38 anos de idade e era casado com a Exma. Sra. D. Maria Emilia Pessoa dos Santos, de cujo 
consórcio deixou 7 filhos menores. 
     À sua família e particularmente ao seu cunhado, o nosso bom amigo Custodio Pessoa. 
     “A Provincia" dá os seus sinceros pêsames. 
     O enterro realizou-se ontem, às 1 hora, no cemitério daquela localidade com regular assistência de amigos. 
     - D. Anna de Almeida Madeira – Vitimada por antigos padecimentos, agravados pela “influenza”, veio a falecer 
ontem, às 13 horas, na praça Maciel Pinheiro, nº 257, onde residia, a Exma Sra. D. Anna de Almeida Madeira, viúva do 
Dr. Aristides David Madeira. 
     Era a extinta uma senhora dotada de sentimentos nobres e de um coração bondoso. 
     O enterramento verifica-se hoje, às 14 horas, no cemitério de Santo Amaro. 
     À família enlutada especialmente ao cunhado da pranteada morta, o Dr. Almeida Cunha, apresentamos às nossas 
condolências. 
     - Militão Vieira de Mello – Na Vitória faleceu ontem, vítima da “influenza” o Sr. Militão Vieira de Mello, irmão da 
Exma. Sra. D. Maria Candida Vieira de Mello, professora do engenho São João Novo. 
     Sentimentamos à sua família. 
     - Sebastião José Gomes Senna – De “influenza”, veio a falecer às 5 ½ horas de ontem, o Sr. Sebastião José Gomes 
Senna, auxiliar do comércio. 
     O óbito ocorreu à rua Padre Floriano, nº 34, realizando-se o enterro, à tarde, no cemitério de Santo Amaro. 
     Pêsames. 
     - Maria José – Outra vítima da “influenza” foi a interessante menina Maria José, filha de D. Regina Gomes Vianna. 
     Contava Maria José apenas 8 anos de idade. 
     O óbito ocorreu à rua José Bonifácio, nº 21. 
     - D. Maria Cecilia L. Cavalcanti – Malgrado os desvelos de seu médico assistente, sucumbiu anteontem em Olinda, 
a Exma. Sra. D. Maria Cecilia Lopes Cavalcanti, virtuosa esposa do major Antonio Lopes da Fonseca Lima, abastado 
agricultor em o município de Rio Formoso. 
     Vitimou-a um acesso de “influenza”. 
     A saudosa extinta contava a avançada idade de 62 anos e sempre gozou da mais franca simpatia e amizade, pois era 
dotada de preciosas qualidade morais. 
     Do seu consórcio deixou seis filhos, entre os quais a Exma. Sra. D. Maria Lopes Cavalcanti de Moraes, esposa do 
estimado comerciante desta praça, coronel Napoleão de Moraes. 
     O enterramento da chorada falecida teve lugar anteontem mesmo, no cemitério de Olinda. 
     Apresentamos à sua enlutada família sentido pêsames, especialmente ao seu esposo e genro, coronel Napoleão de 
Moraes. 
     - Alba – De “influenza” faleceu ontem, em São Lourenço, a interessante Alba, de 4 anos de idade e filha do Sr. João 
G. Teixeira, funcionário da “Great Western”. 
     O enterro do anjinho, realizou-se ontem mesmo. 
     - Antonio Pereira – Em sua residência à rua Imperial, faleceu anteontem, às 10 horas, o Sr. Antonio Pereira, 
funcionário da “Pernambuco Tramways”. 
     Contava o extinto 55 anos de idade, sendo vitimado pela “influenza”. 
     Condolências. 
     - D. Casemira Correia de Araujo – Na Madalena veio a falecer anteontem, de “influenza”, D. Casemira Correia de 
Araujo. 
     O enterro realizou-se ontem mesmo, no cemitério de Santo Amaro. 
     Pêsames à família enlutada. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 24 out. 1918, ano XLI, n. 293, p.1-2. 
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OS DESILUDIDOS DA VIDA 
 

PRECIPITOU-SE NA FRENTE DE UMA LOCOMOTIVA. MORRENDO ESMAGADO 
 
     Um caso doloroso foi ontem presenciado por diversas pessoas, entre as estações do Príncipe e Pires. 
     Um homem do povo, de cor branca, representando ter 28 a 30 anos de idade, precipitou-se ali na frente da locomotiva 
que puxava o trem de Campo Grande e que chega a esta cidade às 11 horas e 40 minutos. 
     Ficando bastante esmagado, aquele tresloucado homem teve morte instantânea. 
     Dado o desastre, o trem parou, sendo o cadáver da vítima colocado num dos carros de 2ª classe e conduzido para a 
estação da rua d’Aurora, de onde foi transferido para o necrotério público, para os devidos fins. 
     A máquina tinha o nº 13 e era guiada pelo maquinista Antonio Ramos. 
     Servia de chefe de trem o condutor Leopoldo Alcoforado. 
     No local corriam duas versões sobre esse ato de desespero do inditoso popular. 
     A primeira era de que ele apresentava sintomas de alienação mental, sendo esta a causa de sua morte. 
     A outra, porém, era de que o suicida tinha 12 pessoas em casa atacadas de “influenza espanhola” e como não tivesse 
os necessários recursos para trata-las, levou a efeito seu tresloucado intento. 
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     O nome da vítima e bem assim a sua residência eram desconhecidos, pelo menos até o momento em que nos retiramos 
do local. 

OS DESILLUDIDOS da Vida. A Provincia, Recife, 24 out. 1918, ano XLI, n. 293, p.2. 
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A THANATOMORBIA 
 
     Não tenha medo o leitor.  É apenas um neologismo pitoresco, inventando pela Higiene Oficial de Pernambuco; um 
eufemismo, para significar a ignorância da ciência pernambucana diante de certas doenças.  Porque não se encontra em 
nenhum anuário estatístico de demografia sanitária; nem no Larousse, providência dos jornalistas; nem nos Tratados de 
Higiene; nem no Armand Collin; nem no Dicionário de Littré, o indiscutível tira-dúvidas de todas as questões léxicas; 
nem nos “Grandes males e grandes remédios” do Dr. Rengade, o magnífico Chernoviz português, muito mais claro e 
mais prático do que o francês. 
     É uma invenção nossa, pernambucana, legítima pernambucana, da nossa indústria médica. 
     É um neologismo híbrido, formado do grego – thanatos, morte e do latim morbus, doença. 
     N”ao vem, agora, ao caso, saber como de – morbus – se fez – morbia - ; é uma excentricidade filológica; pois que, na 
línigua, existe, oficialmente, no Moraes, no Lacerda, no Faria, o morbus, mesmo na forma latina, ou o morbo, clássico 
da tradução. 
     Conhecíamos a tanatofobia, o horror da morte; a tanatologia, o tratado sobre a morte; mas não sabíamos da 
thanatomorbia. 
     Quer-nos parecer mesmo que é da administração Borba.  Nunca o tínhamos lido anteriormente nos quadros 
demográfico-sanitário da Higiene de Pernambuco. 
     Até aí, quando, por exceção, não só em Pernambuco, como em toda parte do mundo, aparecia um óbito cuja causa não 
pudera ter sido descoberta cientificamente o defunto não havia de ficar aí a apodrecer ao ar; enterrava-se assim mesmo, 
com a nota de – doença não especificada, ou mal definida. 
     Veio, porém, a epidemia sinistra da “influenza”; os mortos estavam aumentando muito; e, igualmente, os óbitos por 
“doença ignorada”, ou “não especificada”.  O Dr. Octavio de Freitas, chamado com urgência para medicar a população 
moribunda, não quis mais disso e proibi-o terminantemente. 
     Apareceu então a thanatomorbia nos atestados. 
     Aí vai a própria declaração do ilustrado Diretor da Higiene, a um vespertino de anteontem: 

   - Efetivamente, com o atestado expresso de “influenza”, são notificados apenas os óbitos que a 
Higiene denuncia.  Sobre isto não deve haver a menor dúvida.  Mas, ao lado destes ainda persistem os 
atestados de moléstias indeterminadas, que eu acreditava desaparecerem com a indicação do Dr. 
Ascanio Peixoto para verificador dos óbitos de pessoas falecidas sem assistência médica ou de pessoas 
enviadas ao Necrotério sem atestado de facultativos.  Vejo, porém, qu apenas está mudado o nome de 
moléstia indeterminada para thanatomorbia. 

     Assim, a thanatomorbia significa que o defunto morreu de doença mortal, e mais nada: thanatos, morte; morbus, 
doença. 
     Os neologismos existem em todas as línguas modernas.  Há hoje, escreve o grande filólogo português Adolpho 
Coelho, nas suas Questões da Língua, há, hoje, milhares de palavras que em vão se buscariam nos escritores dos séculos 
precedentes.  São palavras que saem do fundo de cada língua ou das combinações das línguas matrizes, o latim e o grego. 
     Assim, muitas vezes o neologismo vai da engenhosidade de quem o inventa. 
     Não há regras fixas. 
     Somente, é preciso que ele signifique alguma coisa, que seja racional, que exprima uma idéia verdadeira e útil. 
     Esse, da Higiene pernambucana, está condenado pela atual Diretoria; falseia as estatísticas da peste, além de animar a 
preguiça indígena, na pesquisa das doenças mortíferas; e encobre a ignorância e os erros da medicina. 
     É exato que o defunto não protesta e pouco se importa o ter morrido disso, ou daquilo; mas atestar que uma pessoa 
morreu de “doença mortal”, é copiar o Sganarello, no Médico à Força, de Molière, tradução de Castilho: 

 
Se erramos e morre o enfermo, 
A doença é que o matou. 
Os mortos têm tanto termo, 
Que inda nenhum se queixou. 
 

     Por aí, pela própria declaração do ilustre diretor da Higiene, já o público vai vendo que temos razão para não confiar 
da sua estatística da epidemia. 
     E há outras ainda. 

A THANATOMORBIA. A Provincia, Recife, 25 out. 1918, ano XLI, n. 294, p.1. 
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A “INFLUENZA” 
 
A epidemia vai declinando paulatinamente – A diretoria de Higiene e as suas determinações – A “influenza” no 
interior – Outras notas. 
 
     O movimento habitual da cidade vai voltando pouco a pouco, demonstrando isto que a epidemia já está em franco 
decrescimento. 
     Os cinemas começarão a funcionar na segunda-feira em diante, e os clubes esportivos reencetarão domingo, os seus 
treinos. 
     O número de óbitos, entretanto, continua a ser considerável, mas os casos recentes de “influenza” não se têm 
verificado com grande intensidade. 
     O que atesta com mais precisão o declínio do terrível mal é o movimento nas farmácias que decresceu completamente. 
     Enquanto no Recife a epidemia reinante tende a desaparecer em breve, a sua ação no Rio de Janeiro toma proporções 
assustadoras, segundo referem os telegramas. 
     O número de casos fatais têm sido tão grande ali que muitos cadáveres permanecem insepultos por muito tempo, 
devido à deficiência do pessoal dos cemitérios para a abertura das sepulturas. 
     Na Bahia também a epidemia da “influenza” tem feito muitas vítimas, sendo desolador o aspecto da cidade, conforme 
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nos informou uma pessoa ultimamente chegada ali. 
     O Dr. Octavio de Freitas, diretor da repartição de Higiene deste estado, não se deve descuidar um só instante das 
medidas que está pondo em prática para combater à epidemia, pois da sua ação constante neste sentido, depende a 
eliminação completa do nefasto morbus deste mal que num curto espaço de tempo fez uma grande quantidade de 
vítimas, tendo ceifado preciosíssimas existências. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     Enterraram-se ontem, no cemitério de Santo Amaro 72 pessoas até às 18 horas. 
     Retirando deste número a média diária da mortalidade antes da epidemia, verifica-se que foram sepultadas no campo 
santo 54 (cinqüenta e quatro) pessoas, vitimadas pela “influenza” espanhola. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão médico e 
receberão medicamentos: 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva. 
     Caxangá – Na farmácia Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Torre – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega. 
     Cordeiro – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola “Wenceslau Braz”, na praça João 
Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque de Lima. 
     Santo Antônio – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – Drs. José 
Climaco e Jorge Bittencourt e Srs. Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenório. 
     Boa Vista – Deixou de funcionar na sede da Diretoria passando a funcionar na sede da 2ª delegacia de saúde, na escola 
Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Costa Pinto, Manoel Mattos e Durval 
Carneiro; na farmácia Silva Ferreira, na rua da Imperatriz – Dr. Aurélio Domingues e Sr. João Barboza. 
     Rua Imperial – Farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues, Jorge Silveira e farmacolando Romeu Loyo. 
     Tegipió – No Instituto Vacionogênico – Dr. Arthur de Sá e farmacolando Emiliano Nóbrega. 
     Arraial – Na farmácia do Arraial – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
     Paulista – Na farmácia de Paulista – Dr. Severino Cruz e farmacêutico Osmundo Borba. 
     Encruzilhada – Passou a funcionar na sede da 3ª delegacia de saúde, na escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada – Drs. 
Alfredo de Medeiros e Cruz Ribeiro e Srs. Augusto de Gusmão e João Buarque. 
     Arruda – Na farmácia do Arruda – Dr. Meira Lins e farmacolando José Gurgel e Carlos Rios. 
     Poço – Na farmácia do Poço – Dr. Baptista da Silva e Paulino de Oliveira. 
     Trabalharão no serviço externo de socorros a domicílios, os seguintes médicos e empregados: 
     6 às 9, Dr. Bernardino Ramos e Carlos Gomes; Dr. Fragoso Selva e Alcindo Freire. 
     9 às 12, Dr. Bandeira Filho e Francisco Mafra. 
     15 às 18 – Dr. Ponce de Leon e João Barbosa; Dr. Nelson de Mello e Carlos Rios. 
     Trabalharão na sede da Diretoria, os seguintes empregados: 
     6 às 10, Felix de Mello e Cabral de Lyra; 
     10 às 14, Christovão Bessa e Manoel Sergio; 
     18 às 20 – Telemaco de Mello e Eduardo Santos. 
     - A Diretoria de Higiene não concedeu licença para nenhuma casa de diversões funcionar ainda este mês porquanto 
julga que é inoportuno o funcionamento agora desses estabelecimentos, em vista de as pessoas que os freqüentarem estar 
expostas a cair ou recair doentes de influenza.  Sendo assim a Diretoria de Higiene desaconselha a freqüência aos cinemas 
que, não impediu de funcionar mas de que também não aprova, de modo algum, a reabertura. 
     Ontem estiveram com o Dr. Diretor de Higiene os Srs. Proprietários dos cinemas “Pathé” e “Victoria”, do “Teatro do 
Parque” e do “Cinema Ideal”. 
     - Hoje seguirá para o Cabo, onde prestará socorro aos influenzados de acordo com os poderes administrativos 
municipais, o Dr. Liciniano de Almeida, médico da Diretoria de Higiene. 
     - Com o mesmo fim segue hoje para Goiana o Sr. Dr. Severino Cruz, já encarregado dos postos de socorros de Paulista 
e Igarassu. 
     - Ainda com este objetivo segue hoje para São Lourenço o Sr. Dr. Selva Junior, inspetor sanitário da Diretoria de 
Higiene. 
     - A Diretoria de Higiene tem nestes últimos dias, tomado providências no sentido de socorrer os influenzados de 
Canhotinho; Garanhuns; Palmares; Ipojuca; Camaragibe; Cabo; Macacos; Vitória; Caruaru; Nazaré; Igarassu; Paulista e 
outros municípios. 
     - Ontem foram enviadas à Diretoria de Higiene 31 notificações de doentes de “influenza”. 
     - OBITUÁRIO – Dia 23 de outubro de 1918: 
Influenza   31 óbitos 
Thanatomorbia   40    “ 
Tuberculose   5      “ 
Enterite crônica,    1      “ 
Bronquite   1      “ 
Gastro-interite   1      “ 
Pneumonia   1      “ 
Lesão cardíaca   1      “ 
Sífilis    1      “ 
Meningite aguda   1      “ 
Congestão cerebral  1      “ 
Cachexia dos alienados  1      “ 
Nefrite aguda   1      “ 
Feto    1      “ 
Sem indicação de moléstia,  2      “ 
   _______________ 
TOTAL     93    “ 
     - Este obituário é do dia 22 e não do dia 23, como diz a diretoria de Higiene, na nota que nos envia para publicar. 
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A EPIDEMIA EM FREIXEIRAS 

     Em Freixeiras tem se verificado inúmeros casos de “influenza”, principalmente na usina, que tem o nome daquele 
povoado. 
     O Sr. Epaminondas de Barros Correa, um dos proprietários da mesma usina tem prestado todo o auxílio aos doentes. 
     A Baronesa de Contenda, genitora daquele cavalheiro, está atacada do mal. 
     O seu estado, porém, não inspira cuidados. 
 

UM GESTO NOBRE 
     O vigário de São José, padre Henrique Xavier, a quem coube dous contos de réis da generosa oferta feita pela 
conceituada firma Pereira Carneiro & C., para distribuir com os doentes de “influenza” mais necessitados da freguesia, 
entregou essa quantia às associações de caridade da matriz, assim: 
     À diretoria das Damas de Caridade, representada pelas senhoras DD. Auta Seixas Feirreira, Francelina Ramos, viúva 
do marechal João Domingos Ramos; Francisca de Lima Bezerra, Maria das Dores Lima e Maria Fajozes, 1:000$000. 
     À Sociedade de S. Vicente de Paula, dos confrades Alfredo Loyola, capital Lupicinto Estevão da Silva e major João 
Leite, 700$000. 
     Para a Gameleira, 2º distrito de São José, às Exmas. Senhoras DD. Belmina Lins Wanderley e Maria Apollonia da 
Cruz para a Gameleira, 300$000. 
     Os encarregados dessa piedosa missão irão aos domicílios levar as esmolas aos necessitados sem distinção de crença, 
conforme as instruções recebidas da autoridade arquidiocesana. 
 

UM PEDIDO JUSTO 
     Chamamos a atenção do ilustre Dr. Octavio de Freitas, para as linhas abaixo, cuja publicação nos foi solicitada: 
     “Ilustres redatores da “A Província”, peço-vos a publicação da carta abaixo: 
     A rua Imperial está tão infeccionada que não existe, talvez, uma casa só pelo menos, que não tenha um doente.  O 
número de mortos é espantoso e ainda não se viu por lá as máquinas da Higiene para desinfetar as casas, onde têm 
morrido as pessoas numa casa só.  A poeira, com a remodelação do calçamento, é atirada pela grande ventania para 
dentro das casas, asfixiando os moradores e matando mais depressa os pobres doentes. 
     No trecho onde fica a Campina Agostinho Bezerra, têm casebres imundos e um charco pútrido de águas esverdeadas, 
matérias fecais, cisco, animais mortos, etc., desprendendo um fétido insuportável. 
     Agora junte-se tudo isto à poeira, pois justamente em toda a extenção da tal Campina da Morte, arrancaram, há 5 
dias as pedras do calçamento e lá deixaram o areial e a poeira com as emanações pútridas e o sol abrasador para ver se 
assim aqueles diabos que moram por ali morrem mais depressa. 
     Nas casas dos números 1514 à 1620 existem doentes, havendo alguns com famílias inteiras!!!... 
     Pelo amor de Deus, pedimos ao Dr. Octavio de Freitas que vá ver a rua Imperial, mande médicos, máquinas, 
irrigações, polícia sanitária e o que achar que nos pode ainda salvar... – Carlos Oliveira.” 
 

A EPIDEMIA EM PESQUEIRA 
     De Pesqueira, recebemos o seguinte: 
     “A influenza nesta cidade cresce dia a dia e o número de pessoas atacadas do terrível mal já excede de mil. 
     Apesar de benigna a princípio, já hoje vão aparecendo diversos casos fatais. 
     A população se acha alarmada pelo terrível mal, esperando o momento de tomar, aqui, esta epidemia, o caráter que 
tomou nessa capital, onde o número de vítimas é elevadíssimo, devido à inércia de um governo pobre e inimigo rancoroso 
do povo. 
     Aqui nenhuma providência até agora foi tomada pelos poderes competentes para se debelar a terrível “Borbina”, a não 
ter os relevantíssimos serviços prestados pelo distinto médico desta cidade Dr. Lydio Parahyba, que se tem tornado 
incansável, acudindo a todos quantos lhe batem à porta, pedindo o seu auxílio; o farmacêutico Xavier de Andrade e as 
farmácias, que não se negam de prestar seus auxílios. 
     O prefeito, este querido prefeito, primo e amigo leal do Dr. José Bezerra, vive em uma fazenda, muito 
acomodadamente e quando aqui aparece, metido em seu chapéu preto das abas grandes, cobrindo-lhe os olhos, nenhuma 
importância liga aos clamores da população e aos gemidos dos pobres miseráveis que imploram socorro para a terrível 
peste. 
     Os potentados, amigos e parentes do Dr. José Bezerra, que o acompanham na sua politicalha de misérias, em vez de 
auxiliarem aos que gemem, ao contrário, combinam em elevar o preço do leite, alegando que há falta deste alimento, e 
que a ocasião é oportuna para se aproveitar do preço. 
     O prefeito, em vez de tomar uma medida severa neste sentido, combina com estas misérias, porque também tem o 
mesmo ramo de negócio, achando que isto é uma cousa muito natural nesta época, em que todos necessitam do leite.” 
 

ENFERMA 
     Acha-se, há muitos dias, acamada de “influenza”, inspirando cuidados, a Exma. Sra. D. Hilaria de Araujo, digna 
consorte do distinto moço Odilon de Araujo nosso talentoso confrade da “A Nota”. 
     Tem recebido muitas visitas por este motivo. 
     Desejamo-lhe pronto restabelecimento. 
 

CONVALESCENTE 
     Acha-se em plena convalescença da “influenza”, o tenente Lyra Guedes, em sua residência, na Estrada Nova de 
Caxangá. 
     É seu médico assistente, o Dr. Cirne de Azevedo. 
 

UM FOCO DE IMUNDÍCIE 
     A respeito de um foco de imundície existente à rua dos Guararapes recebemos a seguinte carta: 
     “Ilmos. Srs. Redatores da “A Província”. – Saudações – Moradores da rua dos Guararapes e largo da estação do Brum, 
vem por meio desta, pedir o vosso auxílio, junto ao Dr. Octavio de Freitas, para extinguir grande porção d’água podre que 
existe por trás da fábrica de sabão dos Srs. Fonseca Irmãos, de onde exala grande fedentina. 
     Parece que a água vem da cocheira pertencente à mesma fábrica, sem que os seus proprietários liguem a mínima 
importância pela saúde dos habitantes dali. 
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     Grato ficaremos pela publicação. 
     Nota. – Srs. Redatores, pedimos para mandar um repórter até ali, para verificar a verdade do que lhe informamos.” 
 

UM REMÉDIO PARA A TOSSE QUE DEIXA A “INFLUENZA” 
     Os estimáveis proprietários da “farmácia Ricord”, à rua Larga do Rosário nº 148, enviaram-nos um frasco de 
“Pulmonol”, um dos medicamentos que tem tido grande procura para curar a tosse que deixa a “influenza”. 
     Grato pela oferta. 
 

AS VÍTIMAS DA EPIDEMIA 
     D. Celina A. da Silva – À rua do Bom Jesus nº 194, veio a falecer anteontem, às 22 horas, a Exma. Sra. D. Celina A. 
da Silva, vitimada pela “influenza”. 
     Era a extinta casada com o Sr. Julio Barbosa da silva, mestre da “Empresa Construtora Pernambucana” e irmã do Sr. 
José Mariano da Silva, negociante em Olinda, contando apenas 23 anos de idade. 
     Deixou do seu consórcio uma filhinha. 
     O enterro realizou-se ontem, às 16 horas, no cemitério de Santo Amaro. 
     Pêsames. 
     - D. Esther Pinto Vasconcellos – Da epidemia que está grassando nesta capital faleceu ontem, em casa do seu tio o 
coronel João Pinto de Vasconcelos, à rua Conde da Boa Vista, nº 700, a Exma. Sra. D. Esther Pinto Vasconcellos. 
     Contava a extinta que era solteira 5 anos de idade, sendo filha do falecido Dr. Antonio Vasconcellos. 
     Condolências à família enlutada. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 25 out. 1918, ano XLI, n. 294, p.2. 
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Os atestados falsos da Higiene 
 
     Todos os eu, nos últimos dias, têm lido as notas oficiais fornecidas à imprensa pela repartição competente da Higiene, 
estão notando que, a serem elas verdadeiras, o ilustre diretor da Higiene está combatendo uma epidemia e deixando de 
lado outra muito mais grave e mais mortal. 
     Ou  então, o público está sendo mistificado grosseiramente.  Ainda ontem, os nossos colegas do “Diario de 
Pernambuco” publicaram as seguintes notas oficias, relativas ao dia 23, quarta-feira: 
     - Obituário – Dia 23 de outubro de 1918: 
 Influenza   31 óbitos 
 Thanatomorbia   40    “ 
 Tuberculose   5      “ 
 Enterite crônica,    1      “ 
 Bronquite   1      “ 
 Gastro-interite   1      “ 
 Pneumonia   1      “ 
 Lesão cardíaca   1      “ 
 Sífilis    1      “ 
 Meningite aguda   1      “ 
 Congestão cerebral  1      “ 
 Cachexia dos alienados  1      “ 
 Nefrite aguda   1      “ 
 Feto    1      “ 
 Sem indicação de moléstia,  2      “ 
    _______________ 
 TOTAL     93    “ 
     A mesma repartição enviou as mesmas contas à “Provincia”, que as publicou também. 
     Assim vêem os nossos leitores que, ou são duas epidemias distintas, a “influenza” e a “thanatomorbia”, esta muito 
mais grave e mortífera do que a “influenza”, ou os dados da Higiene são falsos, isto é, não exprimem a verdade. 
     Justificando de algum modo a Provincia, na sua divergência com os dados oficiais da Higiene, que assinalavam um 
número de óbitos da epidemia muito menor do que os fornecidos à repartição nos atestados médicos, o Dr. Octavio de 
Freitas, numa sinceridade, que é uma das marcas do seu caráter, explicou essa divergência pela “persistência dos 
atestados de ‘moléstias indeterminadas’”, que ele, Dr. Octavio de Freitas, acreditava terem desaparecido ao ter mandado 
que os ditos fossem verificados pelo Dr. Ascanio Peixoto. 
     Mas, acrescentava o ilustre diretor de Higiene, vejo que a moléstia indeterminada, apenas mudou o nome para 
“thanatomorbia”! 
     Parece-nos que o ilustre diretor da Higiene cada vez está mais mistificado e iludido.  E basta ler de novo as notas 
oficiais acima publicadas, do obituário de quarta-feira, 23, para ver que os mortos de “doença não determinada” lá 
estão, independentemente dos “thanatomorbicos”. 
     Ora, até que a Higiene de Pernambuco nos venha dizer que doença é essa “thanatomorbia” que está matando muito 
mais do que a peste, “A Provincia” continuará a afirmar, a garantir mesmo aos seus leitores, que essa “thanatomorbia” 
não passa de uma mistificação para fazer crer ao público, que a “influenza” não está ceifando as vidas que nós dizemos.  
Pode ser que, para a medicina oficial de Pernambuco, isso tenha a virtude de debelar a epidemia e de dar a saúde à 
população.  E chega a causar espanto que semelhante meio de acabar as epidemias, trocando-lhes apenas o nome, não 
tenha ocorrido a tantos médicos inteligentes, por aí. 
     Mas preferimos acreditar que o Dr. Octavio de Freitas não pensa assim; que semelhante mistificação somente 
prejudica a seriedade das suas providências e o seu nome de profissional; e que o ardil está tão patente que todo mundo 
está a rir-se e a somar os óbitos de “influenza” com os da “thanatomorbia” para considera-los da mesma e fatal epidemia. 
     A Higiene não vive de mentira.  É preciso acabar com esses atestados falsos.  Fique isso para a politicalha. 
     Não brinquemos com a morte que está fazendo tantas lágrimas. 

OS ATTESTADOS Falsos da Hygiene. A Provincia, Recife, 26 out. 1918, ano XLI, n. 295, p.1. 
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A vida na cidade vai se normalizando – Um foco de infecção – Restabelecidos – Enfermos – Repartição de Higiene 
– A epidemia em Tegipió, Vitória e Correntes – Uma exploração inqualificável – As vítimas da epidemia – Notas 
avulsas. 
 
     A vida vai se normalizando em nossa capital. 
     Ontem, durante o dia, as principais periferias da cidade tiveram bastante movimento, como antes da epidemia. 
     Das 11 às 17 h oras, o trânsito nas ruas do Imperador, 1º de março, barão da Vitória e Imperatriz esteve animadíssimo, 
permanecendo nos postos de parada grande número de pessoas que aguardavam os seus “tramways”. 
     Das 17 horas em diante o movimento foi decrescendo em vista de os moradores dos subúrbios não poderem vir à 
cidade por falta de bondes, que em número escasso faziam os passageiros esperarem 40 e até mais de 60 minutos. 
     Por isso, os mais precavidos tomaram os primeiros “tramcars” que demandavam os arrabaldes, receando que a certa 
hora não trafegasse mais nenhum. 
     À noite, portanto, devido a essa falta de “tramways”, ocasionada, sem dúvida, por algum desarranjo qualquer, a cidade 
não teve o movimento que era de esperar. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     Decresceu consideravelmente o número de enterramentos ontem no cemitério de Santo Amaro. 
     Até às 18 horas, quando o nosso “repórter” dali se retirou, haviam sido sepultadas 47, (quarenta e sete pessoas). 
     Tinham, porém, a chegar outros enterros. 
     Subtraindo deste total a média diária antes da epidemia, vemos que faleceram de “influenza” 29 (vinte e nove) 
pessoas. 
 

UM FOCO DE INFECÇÃO 
     Chamamos a atenção do Dr. Octavio de Freitas para um foco de infecção à rua do Cotovello nº 209 e mais três casas 
fechadas que ali existem.  Bastaria isso para contrariar a sua boa vontade em debelar a epidemia.  Já tem caído gente 
doente perto. 
 

RESTAURANT “MANOEL LEITE” 
     Este importante e afreguezado estabelecimento culinário da praça Joaquim Nabuco que, devido à epidemia ter atacado 
diversos de seus auxiliares estava dando somente almoço, já normalizou o seu serviço. 
     Folgamos em registrar fatos, como este, que atestam que a cidade está recuperando a sua vida habitual. 
 

UM FOCO DE IMUNDICE 
     As águas estagnadas existentes à rua dos Guararapes e largo da estação do Brum, por trás da fábrica de sabão dos Srs. 
Fonseca Irmãos & Cia., não são provenientes da cocheira que aquele estabelecimento mantém e sim de um estrago da 
galeria de esgotos naquele local, conforme tivemos oportunidade de verificar ontem. 
     O próprio Sr. Horacio de Aquino Fonseca, chefe da referida firma, já reclamou dos poderes competentes providências 
sobre o caso. 
 
     Já se acha restabelecido da “influenza” que o levou ao leito por muitos dias, o estimável moço Renato Medeiros, 
zeloso chefe da polícia marítima, o qual compareceu ontem a esta repartição. 
 
     Também já se encontra restabelecido o distinto moço Lindolpho Silva, proprietário do acreditado armarinho “A 
Magnólia” e que foi uma das vítimas da terrível epidemia. 
 
     Completamente restabelecido da “influenza” que o trouxe acamado por alguns dias já se encontra à disposição dos 
seus amáveis clientes em seu gabinete dentário, à rua da Imperatriz, o competente cirurgião-dentista Dr. Walfrido Leão. 
     Felicitamo-lo. 
 
     Depois de guardar o leito por alguns dias, já se acha restabelecido de “influenza” o apreciado cultor das letras 
Randulpho Medeiros. 
 

ENFERMOS 
     Guarda o leito, atacada de “influenza” a gentil senhorita Olga Ribeiro, dileta filha do Sr. capitão Francisco Fernandes 
Ribeiro e prima do nosso talentoso confrade do “Jornal do Recife”, Austro Costa. 
     Desejamo-lhe pronto restabelecimento. 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje pela manhã os seguintes postos de socorros onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão 
médico e receberão medicamentos gratuitos: 
     Afogados – Na farmácia Central – Dr. Thomé Dias e Ildefonso de Paiva. 
     Caxangá – Na farmácia de Caxangá – Dr. Paulo Correia e Eugenio Freire. 
     Torre – Na farmácia da Torre, requisitada – Dr. Arsenio Tavares, Telemaco de Mello e farmacolando Homero 
Nóbrega. 
     Cordeiro – Passou a funcionar na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola Wenceslau Braz, na praça João 
Alfredo, Madalena – Dr. Armando Macedo, Heliodoro de Senna e João Buarque; na farmácia do Cordeiro o 
farmacolando Romeu Loyo, auxiliará o aviamento do receituário desse posto. 
     Santo Antônio – Passou a funcionar no prédio da Biblioteca Pública onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – Drs. José 
Climaco, Jorge Bittencourt e Selva Junior; Vaz Manso, Freitas Botelho e José Tenório. 
     Boa Vista – Deixou de funcionar na sede da Diretoria, passando a funcionar na sede da 2ª delegacia, no prédio da 
escola Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, Costa Carvalho e Costa Pinto; Manoel Mattos, 
Tavares de Gouveia e Durval Carneiro; continua a funcionar o posto da farmácia Silva Ferreira – Dr. Aurélio Domingues 
e João Barbosa. 
     Rua Imperial – Na farmácia Imperial – Dr. João Rodrigues e Jorge Silveira. 
     Tegipió – No Instituto Vacinogênico – Dr. Fragoso Selva e farmacolando Emiliano Nóbrega. 
     Arraial – Na farmácia do Arraial – Dr. Isaac Salazar e Abel Freire. 
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     Santo Amaro – Na farmácia União – Dr. Nelson Mello, farmacêutica Laura Toscano de Britto e Balthazar de Oliveira. 
     Dr. Meira Lins e farmacolando José Gurgel. 
     Encruzilhada – Passou a funcionar na sede da 3ª delegacia de saúde, na escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada – Drs. 
Alfredo de Medeiros, Cruz Ribeiro, Liciniano de Almeida e Bernardino Ramos. 
     Inspeção De Carnes – Dr. Armando Maia. 
     - Diariamente o Dr. Severino Cruz, médico desta Diretoria, socorrerá os influenzado de Paulista, Igarassu, Itapissuma, 
Nova Cruz e Goiana. 
     - A Diretoria de Higiene está agindo no sentido de não serem mais reabertos este ano os estabelecimentos de ensino, 
para que o governo do Estado indicará uma nova época de exames, procurando obter igual concessão do governo federal. 
     - Ao Dr. diretor de Higiene o Sr. chefe do Serviço de Saúde e Veterinária desta região declarou em ofício não 
existirem mais praças doentes na enfermaria do 35º Batalhão, solicitando-lhe, por este motivo, uma desinfecção. 
     - A Diretoria de Higiene recebeu notificação de 19 casos de “influenza”. 
     - O obituário do dia 24 do cemitério de Santo Amaro foi o seguinte: podendo sua autenticidade ser verificada por 
qualquer pessoa nesta repartição: 
     Influenza, 27; thanatomorbia, 33; comoção c. medular, 1; tuberculose, 5; lesão cardíaca, 3; bronquite capilar, 2; 
arteriosclerose, 1; colapso cardíaco 1; gastrite, 1; septicemia, 1; epiteliomia, 1; feto, 1; total – 77 óbitos.  
     - O serviço de socorro a domicílio passou a ser feito pelas delegacias de saúde. 
     - Os funcionários Lafayette Sá e Amaro Abdon, que auxiliarão o aviamento do receituário dos postos de delegacias de 
saúde na farmácia “Nacional”. 
     - No depósito de queijos do pátio de São Pedro nº 64, o bromatologista Dr. Francisco Clementino apreendeu e fez 
inutilizar 213 quilos de requeijão e 68 queijos. 
 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA 
     A Assistência Pública socorreu ontem as seguintes pessoas atacadas de “influenza”: 
     - às 17 horas e 45 minutos, Iracema Marques, residente à rua Imperial nº 857; 
     - às 18 horas, Manoel Oliveira, residente em Canhotinho. 
 

A “INFLUENZA” EM TEGIPIÓ 
     Este arrabalde tem sido um dos mais flagelados pela epidemia, que atacou a quase todos os habitantes, fazendo muitas 
vítimas. 
     Entretanto, o prefeito de Jaboatão, a fim de debelar o pavoroso morbus naquela circunscrição do município, teve a 
idéia humanitária, segundo informações que nos trouxeram, de organizar um serviço de socorros aos indigentes atacados 
da epidemia dos quais já foram socorridos 349 e despachadas 975 fórmulas. 
     Esta louvável medida deveria ser posta em prática pelos prefeitos dos outros municípios atacados pela epidemia. 
 

A EPIDEMIA EM VITÓRIA 
     É deveras lamentável a situação dos habitantes de Vitória a braços com a terrível epidemia de “influenza”, que já está 
ceifando muitas vidas. 
     Recebemos ontem a seguinte carta, na qual se descreve o infeliz estado de saúde daquela localidade: 
     “Srs. Redatores da “Provincia”. – A “influenza espanhola” está tomando um caráter verdadeiramente assombroso 
nesta cidade.  Há seguramente 30 dias que ela irrompeu no município.  Começando com um caráter benigno, hoje está 
com uma violência tão grande que o pânico não tardará a se estabelecer. 
     Avaliem, Srs. Redatores, que nestes últimos três dias a mortalidade tem atingido a uma média de vinte óbitos diários! 
     Para uma cidade como Vitória, o coeficiente é digno de atenção dos poderes públicos.  É provável que além destes 
óbitos outros tenham se registrado no interior do município, onde a epidemia está avassalando tudo e onde existem 
cemitérios particulares cujos óbitos não chegam ao nosso conhecimento.  Não exageramos em dizer que no município 
existem mais de 500 casos da terrível epidemia. 
     É lúgubre o aspecto da cidade, pois constantemente a carroça do lixo do município está a transportar para o cemitério, 
os corpos dos desgraçados, vítimas da desídia deste governo.  E é lamentável, que ao voltar este veículo de sua missão, 
não seja desinfetado e transite pelas ruas principais da cidade. 
     Chamai, Srs. redatores, para esses casos, a preciosa atenção do ilustre Dr. Octavio de Freitas.  Dizei-lhe mesmo que 
até nos matos, têm se encontrado corpos de alguns infelizes cuja assistência e o conforto não lhe foram dado receber.  
Solicitai a sua misericórdia para um foco permanente de miasmas que existem ao redor da estação da “Great Western”, 
onde a calda de tomates e outras frutas concorrem para a insalubridade de nossa atmosfera, cuja fedentina só não chega 
ao olfato dos dirigentes políticos de nossa cidade. – Vitória, 25 de outubro de 1918.” 
     - Da referida cidade, recebemos outra missiva, na qual o Sr. Manoel Santos nos presta iguais informações. 
 

A “INFLUENZA” EM CORRENTES 
     Continua a grassar assustadoramente a “influenza” em Correntes. 
     Do nosso correspondente nessa cidade, recebemos o seguinte telegrama: 
     “Correntes, 25 – Faleceu o cel. Pedro Teixeira, abastado agricultor em Alagoas.” 
 

SEGUNDA REGIÃO MILITAR 
     Extraímos do boletim de ontem o seguinte sobre a relação dos doentes no “Hospital Militar”: 
     “O Hospital Militar tem, hoje, 67 doentes, sendo 35 de “influenza”.  Os doentes pertencem à armada. 
     Na enfermaria do 34º, 9, e na do 35º, 3, todos em convalescença; na da 8ª C. M. 2. 
     Não existindo mais praças enfermas no quartel do 35º, segundo comunicação do Sr. comandante do 12º R. I., em 
ofício de ontem, deve o Sr. tenente-coronel Dr. Chefe do serviço de saúde providenciar sobre a necessidade desinfecção 
bem como do quartel da 3ª bateria e da parte do quartel de Cinco Pontas ocupada pelo 3º R. A. , visto igualmente não 
haver doentes dessas unidades. 
     Em telegrama de ontem comunica-me o Sr. comandante da guarnição do Ceará haver se esgotado a quantidade de 
quinino que fora com autorização, adquirida no mercado, declarando ser necessária aquisição de igual quantidade, que 
pedia permissão fazer.  Em telegrama dei a autorização solicitada, devendo o Sr. chefe do Serviço da Administração fazer 
a remessa do quantitativo precioso para esse fim. 
     O Sr. ministro aprovou a minha deliberação contratando o Sr. Dr. José Maciel para servir no 49º B. C. e na 4ª bateria 
por estar doente o Dr. Seixas Maia. 
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UMA EXPLORAÇÃO INQUALIFICÁVEL 

     Moradores do Campo Grande e Encruzilhada, procuraram-nos ontem e reclamaram contra a distribuição do dinheiro 
que está sendo feito naqueles arrabaldes e que é destinado aos pobres e aos “influenzados”. 
     Acrescentaram-nos os queixosos que cabendo ao vigário da freguesia, padre Pedrosa a quantia de 2:000$000 (dois 
contos), para aquela distribuição, acontece que este sacerdote, por motivo de moléstia, a confiou ao Sr. José Noya, chefe 
político e subdelegado do Campo Grande, para dar o fim a que a mesma era destinada.  Sucede, porém, conforme nos 
disseram os referidos moradores, que o Sr. José Noya só está distribuindo esse dinheiro com os seus eleitores e 
moradores. 
     Ao ser real o que nos informaram, é o caso de ser dada, incontinenti, uma providência por parte de quem compete, 
pois o Sr. José Noya não pode continuar a usar desse revoltante processo. 
     Aos pobres e aos “influenzados” é que cabe a distribuição da quantia acima e não aos eleitores e moradores do Sr. José 
Noya. 
 

A EXPLORAÇÃO DO LEITE 
     A respeito da exploração na vendagem do leite recebemos a seguinte carta, para a qual chamamos a atenção da 
prefeitura: 
     “Ilmos. Srs. redatores d’ “A Provincia”. – Respeitosas saudações. 
     Nós, moradores pobres no lugar Macaxeira, em Santo Amaro das Salinas, viemos pedir a VV. SS. junto aos poderes 
competentes, contra o Sr. Manoel Nunes, proprietário de um estábulo no mesmo lugar, que está vendendo o leite a 1$000 
a garrafa.  Quando o freguês protesta, o diz que existe uma lei que obriga os proprietários de estábulos a vender o leite a 
600 réis, aquele senhor fica terrível gritando abertamente que o prefeito manda na Prefeitura e não no seu estábulo. 
     Gratos ficaremos pela publicação – José Maria, Francisco José, Heleno Souza, José da Hora, Venancio Caucio”. 
 

AS VÍTIMAS DA EPIDEMIA 
     Senhorita Luiza Esther Ferreira da Silva – Em Tegipió, na residência do seu cunhado, o Sr. Alcides Carneiro Leão, 
guarda-livros da casa J. Rufino & Cia., faleceu anteontem, à 1 hora, a senhorita Luiza Esther Ferreira da Silva. 
     A extinta que contava 28 anos de idade sucumbiu em conseqüência da epidemia reinante, sendo bastante sentida a sua 
morte. 
     O enterramento realizou-se no cemitério daquele povoado, às 14 horas do mesmo dia, saindo o féretro da avenida Dias 
Martins com grande acompanhamento de pessoas amigas e parentes. 
     Pêsames à família enlutada. 
     - Vasco Patricio do Rego Barros – Na casa de residência de seu cunhado o ilustre deputado Dr. Julio de Mello, 
faleceu ontem de um aneurisma complicado pela influenza reinante o major Vasco Patricio do Rego Barros. 
     O finado que contava 56 anos de idade era solteiro e pertencia a uma das mais distintas famílias do estado. 
     Exerceu diversos cargos públicos entre os quais o de agente fiscal de imposto de consumo, nesta capital, conquistando 
sempre grande número de simpatias pelo modo correto com o qual sabia se conduzir. 
     Condolências à sua desolada família. 
     - Coronel João Francisco de Hollanda Cavalcanti – Na residência do seu filho, o major Joaquim do Rego 
Cavalcanti, no engenho “Panderama”, em Ipojuca, veio a falecer ontem, às 8 horas, da influenza reinante, o coronel João 
Francisco de Hollanda Cavalcanti. 
     O enterro realizou-se na capela do mesmo engenho. 
     À família enlutada enviamos os nossos sinceros pêsames. 
     - Hilda – Foi vitimada pela influenza a interessante menina Hilda, dileta filha do Sr. Caetano Correia de Albuquerque, 
funcionário da “Assistência Pública”. 
     O óbito ocorreu anteontem, às [ilegível] horas, realizando-se o enterramento no cemitério do Arraial. 
     - D. Maria Amalia de Lima – À rua do Caldereiro nº 62, ocorreu anteontem o óbito da Exma. Sra. D. Maria Amalia 
de Lima. 
     A extinta era solteira, realizando-se o enterro no cemitério de Santo Amaro. 
     Condolências. 
     - D. Candida Gonzaga de Menezes – Ocorreu ontem, às 3 horas da tarde, na rua da Concórdia, 763, o óbito de D. 
Candida Gonzaga de Menezes, esposa do conhecido professor de música Joaquim Gonzaga de Menezes. 
     A pranteada extinta que contava 45 anos de idade, deixou três filhos: senhoritas Cecilia e Maria Gonzaga de Menezes 
e o Sr. Luiz Gonzaga de Menezes, funcionário do “Banco do Brasil”. 
     O seu enterramento realiza-se hoje, às 9 horas da manhã, saindo o féretro da casa acima para o cemitério de Santo 
Amaro. 
     Pêsames à sua família. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 26 out. 1918, ano XLI, n. 295, p.1-2. 
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O latim e o grego 
 
     Há os amigos, como há também os inimigos do latim e do grego.  Os primeiros, considerando que não é possível saber 
bem o português, o francês, o italiano, o rumaico, e outras sem o conhecimento das suas origens e dos seus clássicos, 
congregam-se em associações de propaganda e querem o estabelecimento das línguas de Cícero e Demóstenes, nos cursos 
superiores. 
     Os outros, os inimigos, acham que não há necessidade de saber nem grego, nem latim, para se falar, ou escrever bem 
qualquer língua, ou conhecer qualquer ciência. 
     Pensando assim, e acreditando que os estudantes de ciências naturais, podiam por exemplo, estudar botânica ou 
conhecer a classificação de Linneu, sem saber latim, o governo acaba de elimina-lo do programa da Escola Politécnica. 
     Do latim, então, os seus inimigos dizem mesmo que ele só tem hoje uma utilidade, de que é ocultar as indecências aos 
olhos das damas e das crianças. 
     O leitor terá reparado que, quando se quer dizer, num livro, uma frase pornográfica, se diz em latim.  A Psycopathia 
Sexual de Kraft-Ebbing é quase escrita em latim. 
     O grego está servindo em Pernambuco não para enroupar a pornéa, mas para vestir o disparate. 
     Outra coisa não é essa thanatomorbia que anda aí em discussão e chalaça. 
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     A palavra pode ser profunda, o neologismo pode ser engenhoso; mas o que se trata é de saber se ele exprime a 
verdade.  E, numa epidemia, a verdade começa pela estatística. 
     Sem esta nada se fará. 
     Há mesmo outras razões que importam ao estudo universal da Higiene.  Para isso é que há repartições próprias.  Assim 
a presunção é que esse serviço deva ser honesto. 
     Ora, para fazer como se está fazendo, em Pernambuco, antes não fazer. 
     Realmente, inscrever num obituário, e num tempo de epidemia, que centenas e centenas de indivíduos morreram 
diariamente, de “moléstia que mata”, até parece pilhéria. 
     Pois o grego, a thanatomorbia não está senão encobrindo esse dispantério. 
     E quer ver o ilustre diretor da Higiene como esse disparate grego desaparece por encanto, das notas oficiais? 
     Mande traduzi-lo e publicar esse atestado em bom português, nu, com o nome que lhe deu o Dr. Ascanio Peixoto: - 
“moléstia que mata”.  E verá que semelhante moléstia fugirá envergonhada da sua figura num mapa oficial de 
demografia sanitária. 
     Basta despi-la das roupagens eruditas e todos verão como ela se vai esconder e não aparecerá mais. 

Gonçalves Maia 
MAIA, Gonçalves. O Latim e o Grego. A Provincia, Recife, 27 out. 1918, ano XLI, n. 296, p.1. 
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A impertinência do disparate 
 
     Desde que o atestado da “thanatomorbia”, como se vê dos jornais, insiste em profanar a ciência e em enterrar os 
mortos de “influenza espanhola” com aquela mortalha grega, nada mais justo que a polícia jornalista continue a profligar 
o profanador e sacrílego, que parece já estar fazendo de propósito. 
     Antes de outras considerações, julgamos ter o direito de garantir que os óbitos atribuídos à thanatomorbia pelo Dr. 
Ascanio Peixoto, são óbitos de “influenza espanhola”. 
     O que é lógico e natural é que numa epidemia crudelíssima como essa, que tantos óbitos faz, onde apareça, mate em 
Pernambuco, como mata em toda parte.  Não há necessidade de mostrar a sua gravidade mortífera.  Falem por nós os 
milhares de pessoas que, no Recife, inda choram os seus entes queridos. 
     Foram de “influenza”; ou, então, a Higiene diga de que moléstia morreram essas centenas de pessoas, que excederam, 
e ainda excedem, no obituário, aos mortos da epidemia sinistra. 
     Enquanto o não disser, o bom senso da população acreditará que aqueles mortos são da “influenza”.  Mesmo porque – 
thanatomorbia – dissemos já, em outro lugar desta folha, não é nada.  Não é doença; não é mesmo uma generalização 
doentia. 
     A doença, ou enfermidade, é uma entidade mórbida; é uma figura médica; como o delito é uma figura criminal, no 
código; como o triângulo é uma figura da geometria. 
     Seria tanto um disparate condenar um homem por um “crime” sem especializar este crime, como não seria possível 
morrer sem uma causa mortis, concreta, real, verdadeira, capaz. 
     Há, entretanto, casos em que a ciência médica não penetra ainda todos os mistérios da norologia.  Assim, nos óbitos 
das crianças ou dos recém-nascidos; em que ela se sente desaparelhada de indicações para o diagnóstico. 
     Mas é a exceção. 
     Ou a medicina está falida. 
     Permite-se, então, que nesses casos excepcionais, o médico ateste o óbito de “moléstia desconhecida”, ou “moléstia 
ignorada”, ou “moléstia mal definida”. 
     Esse coeficiente é tão insignificante que não perturba a marcha da estatística. 
     É assim em todos os mapas da demografia sanitária. 
     E, tratando disso, na “Província” de 22 de outubro, nós escrevíamos: 

   “Não diremos que não haja casos em que seja impossível determinar as causas da morte, não; já 
ontem o dissemos. Basta pegar aí em qualquer anuário estatístico e demográfico. 
     São Paulo é uma das cidades onde se toma a sério a Saúde Pública.  Ali há Higiene.  Em 16 mil 
mortos, por exemplo, do ano de 1915, com uma média de 45 óbitos por dia, dada a sua população, 
quatro vezes maior do que a nossa, nossa estatística da capital paulistana, há 195 (cento e noventa e 
cinco) óbitos por causa “não especificada, ou indeterminada”. 

     Alguns demografistas ilustres usam mesmo a expressão: óbitos por outras causas, e entre os mais ilustres, o Dr. 
Octavio de Freitas, que, por tantos anos e tanto brilho, ocupou esse cargo em Pernambuco. 
     Mas, nunca – absolutamente nunca – o ilustrado demografista registrou, nos seus documentos oficiais, a 
“thanatomorbia” como doença, ou como causa mortis de coisa nenhuma. 
     Essa justiça, todos lhe hão de fazer. 
     Fiquemos, hoje, aqui. 

A IMPERTINENCIA do Disparate. A Provincia, Recife, 28 out. 1918, ano XLI, n. 297, p.1. 
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A carta do diretor da Higiene 
 
     A segunda parte da carta do ilustrado diretor da Higiene, e, aqui, publicada anteontem, quase que se refere a uma 
questão de fato. 
     Vamos com calma e com método e o público, inclusive a própria Higiene, se convencerá do grande mal que está 
fazendo, adulterando o obituário da epidemia. 
     E dizemos – a Higiene – porque nem sempre é possível estar a distinguir entre o funcionário subalterno que falsifica a 
verdade em atestados de óbitos e a repartição que o não obriga a cumprir, probidosamente, o seu dever. 
     “A Provincia” havia condenado, e continua a condenar à nova, à novíssima classificação de thanatomorbia, dada, no 
obituário, ao maior número de mortos, durante a epidemia de “influenza espanhola”; não só porque esse hibridismo era 
um disparate, no ponto de vista filológico, como, ainda, anulava, por completo, os fins da estatística demográfico-
sanitária.  Só mesmo o borbismo inventaria a thanatomorbia para dividir com ela os mortos da sua peste.  E vem o Dr. 
Octavio de Freitas, antigo e provecto funcionário da seção de demografia sanitária e diz: - Pois essa thanatomorbia não 
é nova; vem do tempo do marechal Dantas Barreto.  A nossa resposta imediata seria que, se o disparate vinha do 
tempo do marechal Dantas, nem por isso deixava de ser disparate.  Mas há manifesto equívoco do ilustrado Dr. diretor da 
Higiene. 
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     Da administração Dantas para cá, a repartição de Higiene tem tido dois demografistas ilustres, provectos, conscientes 
das suas funções, e sobre as quase não é lícito ter suspeitas: o Dr. Octavio de Freitas e o Dr. José de Barros Filho. 
     Ninguém ignora como se faz esse serviço.  O médico competente dá o atestado de óbito e nenhum enterramento se faz 
sem esse atestado.  Depois, esses atestados são comunicados à Higiene, diariamente, e, por eles, o demografista 
competente organiza um mapa oficial da quinzena, que é publicado, oficialmente, em todos os jornais. 
     As causas de morte, constantes desses mapas, são as mesmas, absolutamente as mesmas, dos atestados médicos.  A 
repartição os mantém com a mais absoluta fidelidade. 
     Ora, vejamos como era no tempo do ilustrado Dr. Octavio de Freitas.  Abramos ao acaso um mapa demográfico 
assinado por ele.  E o acaso nos expõe o seu mapa relativo à quinzena de 16 a 31 de julho de 1912. 
     E aí está: 

   “...cancro 1; tétano 1; outras doenças zimólicas 1; acidentes 2; outras causas 28. – Octavio de 
Freitas.” 

     Não fala em thanatomorbia. 
     Vejamos outro: o mapa oficial da seção de demografia, da quinzena de 16 a 31 de setembro de 1912. 
     Lá está, depois das doenças normais: 

   “...Outras causas, 28 – Octavio de Freitas.” 
     Não fala em thanatomorbia. 
     Depois veio o Dr. José de Barros Filho, ainda ao tempo do marechal Dantas Barreto. 
     Tomemos ao acaso um mapa demográfico: o de 16 a 30 de setembro de 1913: 
     Lá está, depois das doenças normais: 

   “...moléstias ignoradas, 21 – José de Barros Filho.” 
     Não se fala em thanatomorbia. 
     Vejamos outro: o da segunda quinzena de novembro de 1913. 
     Lá está, depois das doenças normais, como tétano, diabetes, outras moléstias generalizadas, etc.: 

   “...moléstias ignoradas 39 – José de Barros Filho.” 
     Nada de thanatomorbia. 
     Vê, portanto, o público que esse disparate grego não figura nos atestados do tempo do marechal Dantas Barreto, ou do 
Dr. Gouveia de Barros, pois que não é possível separar esses dois nomes da época em que havia Higiene em Pernambuco. 
     Mas dirá o preclaro diretor da Higiene, no fim único e caritativo de ver se não morre de ridículo a repartição que foi 
chamado a salvar com a sua competência e ilustração, dirá o ilustre diretor da Higiene: - Mas se não fala em 
thanatomorbia, fala em outras causas, ou em moléstias ignoradas ou mal definidas o que deve importar na 
thanatomorbia. 
     Aliás, na sua própria carta à Provincia, o nosso distintíssimo amigo o declara: 

   “Assim sendo, foi em pleno domínio do marechal Dantas Barreto que a thanatomorbia adquiriu 
cunho oficial embora escondida debaixo do nome de “moléstias mal determinadas.” 

     Não é a mesma coisa; ou antes é coisa muito diversa.  Já vimos que a classificação de “moléstias mal definidas” podia 
existir, e existe, em todos os anuários.  Aí está o “Annuario de Demographia”, de São Paulo, no Gabinete Português, e 
que pode ser compulsado.  É um “Anuário” modelo. 
     Se o leitor, tendo perdido um ente caro, perguntasse ao médico a causa da morte, e esse médico, com toda a sua 
probidade, ignorando a causa complicada que levou a vida do seu doente, respondesse: - “ É impossível dizer ao certo; é 
uma “doença ignorada” para mim, uma “doença mal definida”; - o leitor sairia dali, senão certificado, ao menos 
resignado e silencioso. 
     Se, à sua pergunta, o médico dissesse: - “De que morreu? De “moléstia que mata”; - nós não sabemos que resposta 
daria ainda o leitor. 

A CARTA do Director da Hygiene. A Provincia, Recife, 29 out. 1918, ano XLI, n. 298, p.1. 
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     Os nossos colegas do “Diario de Pernambuco” estão com vontade de, agora que a epidemia vai francamente 
declinando, passar as responsabilidades do governo do estado, para a cabeça do médico da Saúde do Porto. 
     É o assunto de sua “Vária” de ontem: se tivemos uma epidemia, foi porque a Saúde do Porto desembarcou dois 
doentes do vapor “Piauhy” e fez-los internar no Hospital de Santa Águeda. 
     Certamente, o médico da Saúde do Porto se defenderá, se achar que o deve fazer, ou se for caso disso. 
     Mas não nos esqueçamos que o “Diario” já disse também que a imprensa, isto é, os jornais independentes é que 
estavam fazendo a epidemia. 
     E nós lhe respondemos então, como agora, que se tivéssemos uma Higiene aparelhada para combater qualquer 
epidemia, como o declarou, no Rio, o Dr. Pereira de Lyra, tio do “Diario” e diretor da Higiene durante dois anos, não 
teríamos que recear nem a epidemia da imprensa, nem o cumprimento do dever as Saúde do Porto. 
     Temos que lamentar essas duas mil mortes, ou mais, porque se não tomaram as providências necessárias; porque não 
tínhamos Higiene; porque não se ligou importância às reclamações dos dois jornais independentes da cidade, “A 
Provincia” e o “Jornal”; porque o “Diario”, em vez de fazer coro conosco, procurou fazer crer que a epidemia era uma 
criação dos oposicionistas; e ainda porque não tenham morrido alguns amigos ou parentes do governo. 
     Não fosse isso e ainda estaríamos como no primeiro dia: o povo morrendo e o “Diario” a dizer que era política e o 
governador a telegrafar para o Rio, dizendo que não era nada. 
     É preciso ir oferecendo embargos a essa outra epidemia que parece querer surgir da politicalha governista, e que 
acabaria querendo convencer ao público de que, se houve epidemia, foi todo mundo o culpado, menos o governador do 
estado. 
     Todas essas mortes caem sobre a sua cabeça.  Porque muitos não teriam morrido se ele não tivesse estragado a 
Higiene do Estado, entregando-a aos parentes. 
     Quando o flagelo foi combatido seriamente, quando a Higiene saiu de mão dos incompetentes, o tio inclusive, a 
epidemia cedeu. 

***. A Provincia, Recife, 02 nov. 1918, ano XLI, n. 302, p.1. 
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A pobreza do Pombal está morrendo à míngua – O donativo Pereira Carneiro mal distribuído – Cenas dolorosas – 
os necessitados pedem socorro para não falecerem de inanição – Um apelo ao Dr. diretor da Higiene. 
 
     Pelo que a nossa reportagem viu ontem do Pombal, autoriza-nos a dizer que a ação da Higiene ainda não chegou até 
ali. 
     E é estranhável que isso tenha acontecido, mormente numa época como esta de epidemia. 
     Mas é uma verdade. 
     Penalizou-nos o estado de miséria em que encontramos os moradores de várias ruas daquele distrito, entre os quais, 
podemos citar os das ruas Salvador Azevedo, (antiga da Miséria); Velha de Santo Amaro; Aldeia; Ivo Miquilino e Tapas. 
     E mais compaixão nos inspirou a falta de auxílio pecuniário que os habitantes do Pombal experimentam. 
    Inúmeras são as pessoas que ainda se acham doentes, por falta de recursos. 
     Em todas as choupanas onde penetrávamos, só ouvíamos uma frase: - socorra-nos, que estamos morrendo à 
míngua. 
     - Então, por aqui ainda não chegou o auxílio da Higiene? Perguntávamos nós. 
     - Absolutamente não; era a resposta que recebíamos. 
     - E a comissão incumbida de distribuir dinheiro com as pessoas necessitadas, também ainda não esteve aqui? 
     - Já; mas só deu dinheiro em três ou quatro casinhas, naturalmente privilegiadas. 
     - Qual a quantia que distribuiriam nessas casinhas? 
     - Ouvimos dizer que de 2$ a 5$000, em cada mocambo. 
     Efetivamente a mágoa dos moradores das ruas acima contra a ação de Higiene e a comissão incumbida de socorre-los 
com auxílio pecuniário, tem razão de ser. 
     Não se compreende, principalmente agora, o abandono que deram a esses infelizes que, tiveram a desdita de ocupar 
aquelas palhoças. 
     A pobreza que habita o Pombal, é digna de todo o auxílio. 
     A sua vida é tão preciosa e necessária como a do rico. 
     E não se deve proceder de um modo tão desumano para com ela. 
     Digne-se o ilustre Dr. Octavio de Freitas de ir pessoalmente ou mandar um seu representante até ali e verá que a nossa 
narrativa é a expressão da verdade. 
     No seio da pobreza do Pombal, desenrolam-se casos, diariamente, que comovem o coração mais insensível. 
     Basta se chegar numa palhoça e ali ver 8 e 9 pessoas, ainda adoentadas, entre lágrimas, maldizendo-se da sorte, por 
não terem nenhum auxílio para manutenção das suas existências, como tivemos ocasião de assistir a esse tocante quadro 
da miséria humana. 
     Era com essas pessoas, que são as verdadeiras necessitadas, que devia ter sido distribuído o dinheiro que a importante 
firma de nossa praça, Pereira Carneiro & C., num gesto digno de elogios, deu para ser dividido com a pobreza. 
     Infelizmente, porém, tal não tem acontecido, a julgar pelo que acabamos de noticiar. 
     Esperamos que o ilustre diretor da Higiene, ao ler esta notícia, tome as providências que o caso urge. 
 
     Começamos as nossas investigações pela rua Salvador Azevedo, antiga rua da Miséria. 
     A antiga denominação desta rua deveria ser conservada para ficarem perpetuadas as tradições da mesma. 
     Os seus casebre são imundos e infectos e neles residem algumas dezenas de infelizes que arrastam uma existência 
penosa. 
     Nos quintais dos mesmos há montões de latas velhas e outros destroços que são verdadeiros focos de mosquitos. 
     Para os seus inquilinos, segundo eles próprios declararam, o pão é manjar de luxo e a carne verde, então, nem se 
comenta. 
     Na porta de um mocambo em ruínas estava sentada uma mulher e para lá nos dirigimos. 
     Às nossas indagações, declarou que se chama Joaquina Geraldina e que não fora ainda atacada de “influenza” 
espanhola. 
     Dali, atravessamos a rua e batemos à porta do mocambo que tem o número 30. 
     Veio nos receber a dona da casa, de nome Maria Francisca. 
     Disse-nos ela, que da sua casa caíram todos: o seu companheiro João Calixto e as suas filhas Amara, de 9 anos, e 
Philadelpha, de 4. 
     Trataram-se de acordo com as suas posses. 
     Passamos ao mocambo nº 41, onde reside José Frederico da Costa, com a sua família. 
     Este nos declarou que na sua casa caíram doentes 3 pessoas, inclusive ele, tendo todos tomado remédios que comprou 
à sua custa. 
     No nº 45, reside Sergio Theophilo Santos e Maria Francisca Nascimento que, ficaram bons de “influenza” com 
purgantes de maná e senna. 
     Passamos a enumerar os demais mocambos que percorremos nesta rua com os nomes dos seus inquilinos e os casos de 
“influenza”, que se registraram em cada um deles: 
     Ns. 49, Manoel Trajano da Silva, 3 casos; 55, Balbino Oliveira da silva, 3 casos; 59, Alfredo Gouvêa de Menezes, 3 
casos; 63, Carlos Ferreira, 1 caso; 67, Maria da Conceição, 2 casos; 69, Clarinda Francisca de Souza, 6 casos; 73, Pedro 
Nolasco de Carvalho, 2 casos; 85, Alcina Coelho Muniz, 2 casos; e 87, Manoel Gomes da Silva. 
     Andou nesta rua, segundo ouvimos, uma dama de caridade da matriz da Piedade, tendo esta socorrido apenas o 
morador do mocambo nº 63, de nome Carlos Ferreira, com a importância de 5$000. 
     Carlos Ferreira, é português, mora só, e ainda está enfermo. 
     Causou-nos lástima ver o estado deste homem. 
     Alguns inquilinos de outros mocambos foram buscar remédios na diretoria de Higiene. 
     Começa na rua Salvador Azevedo uma vielazinha, que tem o nome de rua Velha de Santo Amaro. 
     Por ali nos enveredamos e percorremos os seguintes mocambos: 
     Nos. 32, José Barbosa de Lima, 2 casos; [ilegível], Victoria Pereira Lima, 3; 14, Rachel da Conceição, 4; e 8, Rita 
Maria dos Santos, 5. 
     Os referidos mocambos não foram visitados pela dama de caridade, a que aludimos acima. 
     Seguimos, então, para a rua da Aldeia, onde estivemos nas seguintes casas: 
     Nos. 305, Guilherme Carlos Loureiro, 8 casos; 332, João Benedicto dos Santos, 6; [ilegível], José da Cunha, nenhum; 
275, Carlos Vilella, 2; Leocadia Maria da Conceição, 4; José Pedro, nenhum; Ursulina Muniz, 6 casos, sendo 1 fatal; 
Candida Pereira, 2; [ilegível], Maria Britto, 2; Mathilde Porciuncula, [ilegível]; Antonio Gomes, 2; Joaquim Barboza de 
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Souza, 2; 189, Antonio Jacob de Carvalho, [ilegível]; Maria Joaquina da Conceição, 2; e Rita Alves de Mello 4. 
     Nesta rua foram ocorridos, das casas mencionadas acima, apenas 2 influenzados, com 5$000, cada um. 
     À rua Ivo Miquelino, que corta a rua da Aldeia, visitamos as palhoças seguintes: 
     De Izabel Lopes, 3 casos; Umbellina Maria Dias, 4; Sophia Maria da Conceição, 8; Joanna Baptista, 2; João Pereira, 
3; e Maria Amalia do Bomfim, nenhum. 
     Nas palhoças de um quadro existente nesta rua: 
     De Luiza Maria da Conceição, 2 casos, sendo um fatal; Maria de Lourdes, 1 caso; Anna Maria, 1 caso; Maria Baptista 
do Carmo, 2; Maria Emilia Gama, 3; Alice Baptista Neves, 1; Maria Silveira, 1; Maria da Hora, 2; João Francisco da 
Silva, 2; Moysés Coelho, 2. 
     Deste quadro só foram socorridas 3 pessoas, com a importância de 3$000 cada uma. 
 
     Do quadro da “Barriguda”, seguimos para a rua da Tapa e percorremos os casos existente na mesma, que são os 
seguintes: 
     Palhoça de Raul Soares de Albuquerque, [ilegível] casos; idem de Manoel Limeira, 4 casos; idem de Tertulina Maria 
da Conceição, 3 casos; idem de Maria Antonia, 5 casos; idem de Maria José de Conceição, 2 casos; idem de Virginia dos 
Campos de Barros, 1 caso; idem de Sebastião Francisco de Paula, 1 caso; idem de Izabel Maria da Conceição, 2 casos; 
idem de Amaro Antonio Gonçalves, 3 casos; idem de Rosa Maria Soares, 3 casos; idem de Julia da silva, 1 caso; idem de 
Maria do Carmo de Barros, 2 casos; idem de Izabel de Conceição, 4 casos; idem de Enedina Maria da Conceição, 4 
casos; idem de Maria da Gloria, 3 casos. 
     Estes quatro últimos mocambos, ficam situados num infecto quadro existente à mesma rua e onde há também uma 
cocheira, que é muito prejudicial para a saúde das pessoas que nele moram. 
     Todas estas pessoas não receberam auxílio da Higiene e nem da comissão que está distribuindo o donativo Pereira 
Carneiro. 

UMA REPORTAGEM Opportuna. A Provincia, Recife, 03 nov. 1918, ano XLI, n. 303, p.1. 
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A “influenza” 
 
     Ainda não desapareceu de nossa capital a “influenza”, como era de desejar.  Em bora em número reduzido, novos 
casos aparecem, registrando-se também alguns óbitos. 
     Nos últimos dias o número de enterramentos tem oscilado, não se podendo conhecer a marcha da epidemia continua 
em proporção descendente, como nos últimos dias do mês findo. 
     No interior, a “influenza” irrompe por toda parte, vitimando muitas pessoas. 
     Em muitos lugares, o horrível mal tem recrudescido, pois não é combatido por medidas eficazes que, pelo menos, 
evitassem a sua propagação por outras localidades. 
     É o que temos a registrar, infelizmente. 
     Os habitantes do interior estão abandonados a si mesmos e à Providência divina. 
 

A “INFLUENZA” EM BOM JARDIM 
     Carta que recebemos de Bom Jardim nos relata que a “influenza” ali e nos povoados adjacentes está grassando de 
modo contristador, tendo-se registrado 5 óbitos. 
     Naquele município há dois médicos, o Dr. Motta Silveira, que se acha enfermo, acometido de “influenza” e o Dr. 
Antonio Areias, médico da Higiene municipal, que ainda não tomou a sério as medidas de combate à perigosa moléstia. 
     O preço dos sais de quinino, os farmacêuticos elevaram para 500 réis o cachet. 
     Urge uma providência imediata, ou pelo menos o diretor de Higiene autorize uma farmácia a fornecer medicamentos a 
todos os necessitados. 
 

A “INFLUENZA” EM AMARAGI 
     Recebemos ontem o seguinte telegrama, dessa localidade: 
     “Amaragi, 5 – Povo Amaragi protesta carta publicada hoje vossa conceituada folha Sr. Hercílio Victor epidemia 
declina pobreza amparada prefeito agindo altura.  Dr. Agileu prestando relevantes serviços.  Dr. Mario Domingues não 
tem abandonado população. – José Sancho Roque Souza”. 
     Esteve ontem nesta redação o notário Eduardo de Carvalho, que nos declarou serem destituídas de fundamentos 
alguma das informações da carta que o Sr. Hercílio Victor enviou a esta redação. 
     Afirmou que ao irromper a epidemia naquela localidade, o sub-prefeito em exercício conjuntamente com o Dr. Ageleu 
Domingues, tomaram medidas profiláticas, mandando socorrer os doentes. 
     Além disso, os mesmos cavalheiros e os Drs. Mario Domingues, Melanio de Barros e o senador Araujo entregaram 
cada um a quantia de 100$000 ao vigário da cidade Revdmo. padre Getulio e a ele declarante afim de ser distribuído à 
pobreza. 
 

NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO 
     Sepultaram-se ontem no cemitério de Santo Amaro até às 18 horas 22 pessoas. 
     Tirando deste número a média diária da mortalidade, verifica-se que morreram de “influenza” 4 pessoas. 
 

A EPIDEMIA NA GUARNIÇÃO FEDERAL 
     Do boletim de ontem extraímos o seguinte sobre o estado sanitário das unidades da 2ª região militar. 
     “O número de doentes, hoje, no hospital é de 40, sendo 7 da Armada.  Dos doentes, 14 de influenza, 5 dos quais 
pertencem à Armada. 
     Na guarnição do Ceará, é o seguinte o estado sanitário: 40 B. C.; 5 na enfermaria e 9 convalescentes; 92 B. A.; 6 na 
enfermaria 11 convalescentes; 1ª bateria de 32 D. A. G.: 1 na enfermaria, e 3 convalescentes. 
     A vista do satisfatório estado sanitário dessa guarnição, pode considerar-se extinta, ali, a epidemia, sendo justo 
reconhecer os relevantes serviços prestados a bem da saúde da tropa estacionada na Fortaleza, pelo Sr. tenente-coronel 
João Álvares de Azevedo Costa, solicito em pedir providências e em atender às necessidades da guarnição, que com 
muito rino e com a mais decidida dedicação e reconhecida inteligência comanda, bem como pelo Sr. 1º tenente Dr. 
Franklin Ferreira Braga, encarregado da enfermaria da guarnição a cuja dedicação faz, em suas comunicações, justiça o 
referido Sr. tenente-coronel Azevedo Costa. 
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     O Sr. comandante da guarnição deve, ao meu nome, louvar os Srs. comandantes de unidades, oficiais médicos e praças 
que, a seu juízo o mereçam, pela sua dedicação durante o período agudo da epidemia. 
     Na guarnição do Rio Grande do Norte, é este o estado sanitário: 40º B.C., 2 doentes; 2ª bateria, 88, sendo 2 em estado 
grave e um gravíssimo.  Segundo informação do médico do batalhão, existem, na cidade de Natal mais de mil casos de 
influenza, motivo pelo qual mandei anular a aceitação de voluntários, por não convir, naquelas condições da cidade, 
grande aglomeração do pessoal no quartel federal, cuja lotação, além disso, não permite, no momento, o aumento do 
efetivo do batalhão. 
     A guarnição da Paraíba tem o seguintes doentes: 49º B. C., 13; 4ª bateria, 15, sendo que, consoante informação do 
comandante dessa unidade, melhora, sensivelmente o estado sanitário da bateria.” 
 

A “INFLUENZA” EM GLÓRIA DO GOITÁ 
     Em Glória do Goitá a epidemia tem grassado de um modo assustador, de preferência nos lugares Duarte Dias e Chão 
de Alegria.  A atitude do coronel Antonio Lotero é a de um homem cheio de sentimentos caridosos.  A sua farmácia 
distribui diariamente à pobreza, grande quantidade de medicamentos. 
     É uma verdadeira romaria que a pobreza faz ao estabelecimento daquele benemérito cavalheiro. 
 
     Esteve em nossa redação o digno vigário da freguesia da Piedade, a quem de certo modo magoou nossa reportagem de 
anteontem a propósito da miséria existente no Pombal e da distribuição dos socorros durante a epidemia.  Disse-nos o 
digno vigário que a notícia, embora verdadeira em muitos pontos, como, por exemplo, na descrição da miséria ali 
existente, foi entretanto exagerada quanto à distribuição do dinheiro, distribuição feita sob suas vistas.  Assim, também as 
damas de caridade foram incansáveis na sua faina. 
     Não temos dúvida em fazer públicas as declarações do digno vigário da freguesia da Piedade, mas asseguramos que 
nada dissemos que não nos fosse relatado de viva voz pelas pessoas por nós referidas. 
 

A “INFLUENZA” EM GRAVATÁ 
     Gravatá (Do nosso correspondente especial em Gravatá) – Morrem aqui de oito a dez pessoas por dia de “influenza”. 
     O povo reclama recursos à Higiene.  Falta tudo.  O município está abandonado. Socorro! 
 

DIRETORIA DE HIGIENE 
     Funcionarão hoje, pela manhã, os seguintes postos de socorro onde as pessoas reconhecidamente pobres encontrarão 
médico e receberão medicamentos gratuitos: 
     Madalena – Na sede da 4ª delegacia de saúde, no prédio da escola “Wenceslau Braz”, na praça João Alfredo, na 
Madalena – Drs. Paulo de Aguiar, delegado de saúde, Arsenio Tavares, Armando Macedo, Lalor Motta, Paulo Correia e 
Jorge Bittencourt; Srs. Ildefonso de Paiva, Heliodoro de Senna e Jeronymo Vaz Manso.  Na farmácia do Cordeiro, o 
farmacolando Romeu Loyo auxiliará o aviamento do receituário desse posto. 
     Santo Antonio – No prédio da Biblioteca Pública, onde tem sede a 1ª delegacia de saúde – Drs. José Climaco, 
delegado de saúde, Thomé Dias, Alfredo Tigre, Vicente Gomes e Selva Junior; Julio Ferreira, Manoel de Freitas Botelho 
e José Tenorio. 
     Boa Vista – Na sede da 2ª delegacia de saúde, na escola Felippe Camarão, na rua da Intendência – Drs. Odilon Gaspar, 
Costa Carvalho, Costa Pinto e Fragoso Selva; Feliz de Mello, Manoel Mattos e Durval Carneiro. 
     Jaboatão – Dr. Hermando Brandão, requisitado, a serviço dos poderes municipais para o combate à influenza. 
     Poço – Na farmácia do poço – Dr. Aurelio Domingues e farmacêutico Elvidio Ramalho. 
     Encruzilhada – Na sede da 3ª delegacia de saúde na escola Maciel Pinheiro, na Encruzilhada – Drs. Alfredo de 
Medeiros, delegado de saúde, Cruz Ribeiro, Meira Lins, Liciniano Almeida, Bernardino Ramos, Gutavo Pinto e José 
Gonçalvez; João Ferreira Barbosa, João Buarque Lima e Cantidio de Gusmão. 
     Inspeção de carnes – Dr. Armando Maia. 
     Buíque – Estão em Buíque o Dr. Baptista da Silva e Carlos Rios, socorrendo os influenzados daquela zona.  Depois 
irão até Pedra. 
     Gameleira, Ribeirão e Amaragi – Nestas localidades está o Dr. Nelson Mello, em serviço de socorro aos influenzados. 
     Caruaru – Na farmácia de Caruaru ultimamente fechada por falta de pessoal, foi mandado prestar socorro aos 
influenzados o farmacêutico Edgard do Nascimento Valois. 
     Canhotinho – Foi mandado seguir para Canhotinho, o Sr. Dr. Ribeiro de Castro, afim de socorrer aos influenzados. 
     - Por motivo de somente os procurarem poucas pessoas e estas já convalescentes, o Sr. diretor de Higiene resolveu 
suprimir os postos de socorros de Arraial, Torre, Caxangá, Afogados, Tegipió e Santo Amaro. 
     Barreiros – Está designado para socorrer os influenzados de Barreiros, o Sr. Dr. Antonio Castro, médico do estado, 
requisitado. 
     Catende- Trabalha nessa zona o Dr. Mayrinck de Andrade, de acordo com os poderes municipais locais. 
     Joaquim Nabuco – A cargo do Dr. Leopoldo Pedrosa, que também socorre aos influenzados de Palmares. 
     CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – Obituário do dia 4 de novembro de 1918: 
     Influenza 12 óbitos, thanatomorbia 16, tuberculose 3, disenteria 1 óbito, grangrena 1, bronquite capilar 1, gastrite 1, 
hemorragia cerebral 1, sem indicação de moléstia 1, morti-natos 6.  Total 43 óbitos. 
 

RESTABELECIDO 
     Dr. Pinto de Campos – Após 28 dias de enfermidade, acha-se em franca convalescença o Dr. João Pinto de Campos, 
ilustrado professor da Escola de Odontologia de Pernambuco.  Ao distinto moço, que esteve gravemente enfermo, os 
nossos votos de completo restabelecimento. 
 

AS VÍTIMAS DA EPIDEMIA 
     Arlindo Pinto Malheiro – Em Santa’Anna de Dentro nº 458, na residência de sua avó, faleceu, ontem, vítima da 
“influenza”, o interessante Arlindo Pinto Malheiro, filho do Sr. Armando Pinto Malheiro e de D. Angelita Izaura da Silva 
Malheiro. 
     Arlindo era o enlevo de seus pais, que se acham em Palmares consternados e contava apenas 4 anos de idade. 
     O enterro do anjinho se realizará, hoje, às 8 horas, no cemitério do Arraial. 
     - D. Maria Belmira da Silva Barros – Faleceu no dia 1º do corrente, na cidade de Limoeiro do Norte, em 
conseqüência da epidemia reinante, a Exma. Sra. D. Maria Belmira da Silva Barros, viúva do capitão Manoel Francisco 
de Barros Noé, antigo comerciante e proprietário naquela cidade. 
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     A extinta era geralmente benquista no círculo de suas relações. 
     Contava 63 anos de idade e deixou os seguintes filhos: Thiago de Barros, comerciante e proprietário; D. Francisca de 
Barros Costa, esposa do capitão Manoel Trajano, comerciante e proprietário; D. Thomazia de Barros Arruda, esposa do 
capitão Anísio G. de Arruda, proprietário do engenho “Pedra do Somno”; D. Julia de Barros Barbosa, esposa do 
farmacêutico João de Souza Barbosa; tenente Leoncio de Barros, proprietário da “Loja Nova”, na Encruzilhada;   
farmacêutico Luiz José de Barros Noé e a senhorita Joanna Belmira de Barros. 
     Pêsames à família enlutada. 
     - Manoel Lourenço da Silva – Vitimado pela “influenza” espanhola, veio a falecer no dia 4 do corrente, às 18 horas, 
em São João dos Pombos, o Sr. Manoel Lourenço da silva, cunhado do Sr. José Feliciano de Araujo, negociante naquele 
povoado, e irmão do Sr. Balbino Silva, negociante em Areias. 
     O extinto contava 30 anos de idade e era solteiro. 
     Pêsames à sua família. 
     - Hosmidio Pontes – Na cidade de Caruaru, faleceu de “influenza”, anteontem, às 19 horas, o Sr. Hosmidio Pontes, 
irmão do Sr. José de Pontes, agente do correio de Cinco Pontas. 
     O extinto contava 34 anos de idade e era casado com a Exma. Sra. D. Guilhermina Pontes, deixando desse consórcio 
uma filha menor. 
     Era agricultor naquela cidade, onde gozava de boas relações de amizade. 
     Pêsames à sua família. 

A “INFLUENZA”. A Provincia, Recife, 06 nov. 1918, ano XLI, n. 306, p.2. 
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E era tão fácil!... 
 
     Os nossos leitores se lembram com certeza da história daquele sujeito que acordou debaixo da goteira e que botou uma 
grande bacia em cima da barriga para aparar a água.  Assim passou ele a noite, incomodado, aflito, com aquele peso em 
cima.  E, no dia seguinte, contando o seu tormento a um amigo, este lhe observou: - “Mas era afastar a cama e já a goteira 
não caia em cima!” 
     - É verdade! Respondeu o outro; era tão fácil!... Mas não me ocorreu!... 
     Assim nós outros, os pernambucanos, tivermos aí uma pavorosa epidemia, desorganizando tudo, estragando a vida de 
toda a gente, fechando os cinemas, enchendo os cemitérios, colocando em apuros o governo, e nem ao menos este se 
lembrou de um meio de acabar a epidemia em dois tempos, sem remédios, sem contratar médicos, sem requisitar 
farmácias, sem nada, e apenas com uma penada! 
     Era só fazer como o general Joaquim Ignacio, monumental inspetor da 2ª região, na sua ainda mais monumental 
ordem do dia de anteontem.  E era um dia a epidemia! 
     Somente, como o outro não faz ordens do dia, porém decretos, era só um decreto dizendo que não havia mais 
epidemia, e a peste estava revogada, como se fosse um orçamento. 
     Na 2ª região militar é assim. 
     O Hospital Militar está com quatorze infelizes tossindo cavernosamente e espalhando micróbios no ar, segundo o 
boletim publicado ainda ontem, em todos os jornais, quatorze infelizes de pernas moles e cabeça em fogo, comidos da 
“espanhola”, mas que tem isso? 
     Para o monumental cabo de paz que faz a política militar da região, soldado não é gente.  E, numa ordem do dia nº 
948, comunicada em ofício ao outro, o general Joaquim Ignacio determina que está extinta a epidemia. 
     Para que não digam que é mentira, ai vai a comunicação, publicada ontem, também, na “Imprensa Oficial”: 

   “Nº 948 – Ao Sr. Dr. Manoel Antonio Pereira Borba, governador do Estado – Podendo considerar-se 
extinta a epidemia que, por algum tempo, perturbou a vida normal do pujante estado cujos gloriosos 
destinos acham-se entregues à vossa reconhecida competência, notável atividade e incontestável 
honradez, venho pedir torneis público os meus agradecimentos à Diretoria de Higiene, à chefatura de 
Polícia e ao Comando da Força Pública, etc., etc.” 

     E o Dr. Manoel Borba mandou destacar aquilo na primeira página e vendo e admirando essa flor de engrossamento, 
terá exclamado como o sujeito que passou a noite com a bacia na barriga: 
     - “É verdade! E eu que não me lembrei disso! Era só um decreto extinguindo a espanhola e estava livre desse deboche 
de “notável atividade” em cima de mim!” 
     Mas o companheiro do general Ignacio na politicalha local jurou as outras epidemias: 
     - “Tomara que já venha outra; mas deixe estar, que a primeira que vier, eu faço como o Joaquim Ignacio: extingo a 
epidemia por um decreto!... Não sei como isso não me ocorreu! Era tão fácil!...” 
     E foi o único pesar que o Dr. Manoel Borba teve em toda a epidemia. 

E ERA Tão Facil!... A Provincia, Recife, 07 nov. 1918, ano XLI, n. 307, p.1. 
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CRÔNICA 
 
     Mais um novo sobressalto, mais uma porta inesperada que se abre para a morte. 
     Dentre as suas terríveis calamidades, a Europa lutulenta nos manda mais uma praga que os médicos de lá apertados 
por defini-la convencionaram chamar, provisoriamente, influenza espanhola. 
     A princípio tivemos notícia dela por um vago telegrama que logo se diluiu na forte impressão dos outros, vibrantes 
todos eles da ofensiva dos aliados, tanto mais notável quanto esta não costumava ser o seu gênero de combate. 
     Era uma moléstia misteriosa circunscrita às fronteiras da Espanha, mas que lhe dizimava as cidades, espalhava-se 
pelos campos e num contágio irreverente galgava as classes mais elevadas a principiar pelo rei este Cid heróico e 
“chauffeur” ao mesmo tempo, que em sua solidariedade irradiante não deixa de participar dos bens e desventuras do seu 
povo.  Mas até aí ela não vingava prender o nosso interesse, senão uma piedade curiosa pelos distantes sofrimentos 
alheios, que em nossos corações se refletem. 
     Súbito, ela irrompe pelo porto de Dacar e vem, submarinamente, torpedear em seu itinerário a nossa missão médica, 
até então desprevenida deste novo gênero do abastecimento espanhol ao bloqueio desregrado e imp0otente dos alemães... 
     Ainda estávamos mal refeitos da emoção, quando nesta semana a “Saúde do Porto” constata alvoroçada que o 
“Piauhy” arribando à nossa costa, conduzia alguns casos de uma moléstia desconhecida entre nós.  Logo o “Jornal 
Pequeno” publica na sua minuciosa reportagem marítima, que sem “calembourg” é de primeira água, - a origem desses 
casos.  Provinham do “Corcovado” infeccionado em Dacar, pois que trazia 35 homens doentes. 
     Detes modo, havia poucas probabilidades de dúvidas.  Então inúmeros despachos foram trocados entre as duas 
“Saúdes”, a daqui e a do Rio.  Foi num desses telegramas que o Dr. Fernando de Barros traçou num quadro negro todos 
os sintomas da epidemia misteriosa.  Aqui estão eles na própria e literal expressão médica: “febre de 40 graus”, “falta 
absoluta de vontade de comer”, “dor profunda desde o pescoço até os quadris”.  Muito mal.  Resta agora saber uma 
coisa.  É se alguns desses sintomas não são o apanágio de todas as gripes, desde aquela que principia um defluxo e uma 
vasta quebreira pelo corpo, até as mais violentas do gênero.  Quem se cozinha em 40 graus de febre e geme com dor 
profunda na zona do corpo, que Rodin chamava sagrada, não pode ter nenhuma vontade absoluta, ou relativa de comer.  
Todavia precisamos nos louvar nas autoridades do assunto.  E assim, além de tantos sofrimentos ainda mais este que se 
estréia com tamanha e desusada violência. 
     Deus nos livre dela, a nós que já vivemos tão atropelados com as outras.  Se estas, as moléstias conhecidas, 
freqüentes, familiares, quando se nos metem pela pele, deixam-nos confusos e alheios à sua natureza, o que não 
acontecerá com esta nova inimiga desconhecida. 
     Quantas vezes através dos nossos gemidos, da nossa língua e do nosso pulso, o médico tonteia e fica numa 
encruzilhada por saber o mal que nos consome.  Porque conhece-lo é meio caminho andado no tratamento.  Mas não é 
só.  Se o meu receio cresce não é pelo mal em si, que ela nos possa trazer, mas sobretudo pela devastação que as outras 
endemias irão causar em nome dela.  Quantas influenzas caseiras, quantos males prosaicos não irão passar por essa 
súdita de Affonso XIII, despótica e soberana, levantando alvoroços e alarmes por toda esta população.  Exemplos 
deploráveis desta apropriação indébita tivemos as centenas, por ocasião de uma recente epidemia que desapareceu um 
dia esquecida e solitária numa ilha por força de um decreto do governo. 
     Agora mesmo, quanto a esses casos do “Piauhy” parece ter sido verificado, a última hora, tratar-se de gripe intestinal, 
uma das visitas indesejáveis mais assíduas da nossa casa.  Como os doentes tinham uma procedência suspeita, logo a 
velha gripe, insidiosamente, se envolveu na mantilha do mal suspeito.  Surgiu então a dúvida, que quando é médica é 
muito mais terrível e angustiosa do que a clássica dúvida filosófica.  Opiniões subdividiram-se, acenderam-se 
sobressaltos e receios mal contidos, na expectativa dolorosa de uma lúgubre ameaça se espalharam em asas negras pela 
cidade.  Presenciamos, desde logo, a prática de inúmeras medidas preventivas, telegramas, trocados, medidas assentadas, 
num alarme oficial de todo ponto justificado. 
     Por tudo isso é que o meu temor se extravasa nessas colunas por esta calamidade estrangeira de uma insólita 
malignidade e sobretudo pela sua negra sombra, a sua fama, o seu horrendo nome. 

CHRONICA. A Ordem. Recife, 29 set. 1918, ano II, n. 269, p.1. 
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A solução do Sr. Maia 
 
     Os doentes do vapor “Piauhy” continuam na berlinda. 
     O Sr. Gonçalves Maia, promete não deixa-los em paz tão cedo, pelo menos enquanto fornecem matéria para a 
composição das suas destemperadas picuinhas. 
     Assim, estão sendo triturados, moídos e espremidos os pobres enfermos transportados de bordo daquele paquete para 
o hospital de Santa Águeda, por ordem do inspetor da Saúde do Porto deste estado, para servirem de pasto à 
maledicência do redator d’”A Provincia”. 
     O precitado plumitivo tem suado o topete afim de convencer aos seus leitores que o ilustre Dr. Abelardo Baltar andou 
errado, procurando impedir a contaminação dos habitantes de Pernambuco ameaçados de contrair “uma epidemia ainda 
não determinada”, trazida pelos passageiros daquela embarcação. 
     Na sua opinião, suspeita e eivada de requintada má fé, quem cumpriu estrita e rigorosamente o seu dever foi o Dr. 
Fernandes de Barros, declarando manter o propósito de enviar para o hospital acima mencionado os pestosos das cinco 
partes do mundo que chegarem vivos às nossas plagas, pela alta e poderosa razão da Santa Casa de Misericórdia receber 
favores do governo da União. 
     No atual momento, em que os poderes públicos do País se acham seriamente empenhados na patriótica tarefa de 
sanear as nossas cidades e campos, se não podia desejar uma solução mais feliz para o problema da Higiene. 
     No atual momento, em que os poderes públicos do país se acham seriamente empenhados na patriótica tarefa de 
sanear as nossas cidades e campos, se não podia desejar uma solução mais feliz para o problema da Higiene. 
     E, desde que cada tripulante dos navios que tocam no porto do Recife, paga à benemérita instituição a taxa de 1920 
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réis, é claro, óbvio, lógico e indiscutível ter adquirido, por essa forma, o sagrado direito de infeccionar a nossa capital, 
propagando à vontade todas as doenças conhecidas e desconhecidas. 
     Não podia vir mais a propósito o ato do médico da Saúde do Porto, calorosamente aplaudido pela “A Provincia”. 
     É humanitário e nada tem de disparatado.  Chegou a tempo, ou antes, a talho de fouce. 
     As questões da saúde pública e do combate às epidemias que lenta e inexoravelmente, minam as energias da raça 
brasileira são urgentes e vitais. 
     Tanto pelos elevados motivos que a inspiraram como pelo seu alcance profilático e científico, a resolução do Dr. 
Fernandes de Barros agradou ao Sr. Maia. 
     Não sucedeu, porém, o mesmo com o talentoso e ativo diretor da Higiene que viu as suas medidas prudentes, justas e 
acertas, medidas postas em prática por quem prefere prevenir a remediar, rude e grosseiramente atacadas pelo foliculário 
da folha do Sr. Diniz. 
     Seria evidentemente uma anomalia, que o Sr. Maia aprovasse a criteriosa orientação dada pelo Dr. Abelardo Baltar à 
importante repartição a seu cargo e sob a sua competente direção. 
     A “oposição sistemática” não permite o redator d’”A Provincia” emitir, sobre nenhum ato emanado do Exmo. Sr. 
governador do Estado, ou dos seus dignos auxiliares, juízos serenos, imparciais e desapaixonados. 
     Além disso, o despeito e desapontamento desse jornalista por haver sido apeado das posições que desfrutava, de 
instante a instante crescem e ficam mais ásperos, azedos e irritantes. 
     Concorrem mesmo e de modo sensível para hipertrofiar a sua vaidade balofa e exagerada. 
     Acrescente-se, ao demais, o seu desamor à verdade e, destarte, ter-se-á fácil explicação das “boutades” do Sr. Maia 
quando escreve superficial e maldosamente sobre qualquer assunto máxime sobre higiene, a respeito da qual avança 
disparates e carapetões de todos os tamanhos. 
     O inolvidável Eça numa das suas mais belas páginas disse, “supor outrora que certas amplificações como as que 
fazem de uma lamparaina, um sol, provinham sempre de um espírito exagerado, inconsciente, falseador de proporções”, 
mas, foi finamente esclarecido por um mestre eminente: um cozinheiro chinês. 
     Discorrendo a respeito desse curioso caso, contou a seguinte história chistosa e muito adequada ao Sr. Maia: 
     “Há muitos anos, escreveu o glorioso romancista português, uma tarde, na Havana estando com um amigo, no seu 
jardim a tomar chá gelado sob um caramanchão de magnólias, vimos, de repente, o cozinheiro da casa, esse chinês, 
correr de rabicho eriçado, gritando que matara uma cobra! O meu amigo que era alemão, banqueiro e erudito, e, portanto, 
triplamente amador de dados positivos, quis logo saber o tamanho exato da cobra que assim invadira os seus quietos 
arvoredos.  Então, o chinês, à moda da sua terra, desenhou com um pau que trazia na mão, uma imensa cobra, uma jibóia 
de três longos metros, mais grossa que um tronco de palmeira, e com umas goelas tão furiosamente escancaradas, que o 
banqueiro e eu recuamos inquietos, para o fundo do caramanchão. 
     E o bom chinês, para nos sossegar, passou o pé pela areia, apagou o monstro desenhado com uma serenidade forte 
com que derrubara o monstro vivo. 
     Foi louvado, foi recompensado. 
     A outro dia, porém, de manhã, o cocheiro a quem de certo as glórias do chinês tinham impacientado, apareceu diante 
de nós, na varanda, trazendo na mão, embrulhada em um velho jornal, a cobra. 
     Ó furor! Era um bichinho discreto quase uma lombriga de 20 a 30 centímetros, é um pouco mais encorpado que um 
lápis.  O chinês foi chamado, posto diante da realidade, interpelado com tumultuoso azedume. 
     - Para que – bradava o meu amigo, brandindo um enorme cachimbo de porcelana – para que foi essa infame indecente 
exageração? 
     Com uma perfeita segurança o chinês respondeu: 
     - Não foi exageração, amo.  Foi para me convencer a mim e para que os outros me persuadissem de que eu era capaz 
de tanto, e para me dar ânimo, noutra ocasião, a matar uma cobra maior.  Mas, não é exageração. 
     - Homem, mas que é, então exageração? 
     O admirável chinês pousou sobre mim os olhinhos oblíquos onde senti a madureza e a suculência de um saber 
quarenta vezes secular, e deixou escorregar essas frases profundas: 
     - Exageração, seria pintar a cobra e, depois, pôr-lhe quatro pernas.” 
     Pois bem, daí, se infere que o Sr. Maia não é exagerado. 
     Escrever asneiras e petas sobre higiene para convencer-se que entende dessa disciplina, e para que os basbaques seus 
admiradores o persuadam de que é capaz de discutir as questões, sobre as quais não sabe patavina. 
     Exageração haveria, da parte dele, se desse quatro patas aos doentes que aconselhou a sacudir no mar, ou, se 
pespegasse um apêndice nos enfermos remetidos pelo Dr. Fernandes de Barros para o hospital de Santa Agueda... 
     “A solução feliz” do redator d’”A Provincia” não é exagerada: é sim, muitíssimo pulha. 

A SOLUÇÃO do Sr. Maia. A Ordem. Recife, 06 out. 1918, ano II, n. 276, p.1. 
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DÉCIMAS 
 

II 
O Zé da Maia patola, 
Com sua língua ferina, 
Me disse que a espanhola 
Se chama também oswaldina. 
Achei graça em tal tirada, 
O Fuso Douro lanzudo 
Como a gripe ataca tudo 
Em tudo ferra a dentada. 
Sinônimos, gripe e Oswaldo 
De senso mai pobre e baldo. 
 

III 
Que saudades do Amazonas!... 
Onde cuidei da vidinha, 
No bolsinho muitas lonas, 
Oleré!... que vida a minha... 
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Mas aqui o nosso Borba 
Minhas zumbaias não quis, 
Meu Deus, eu sou infeliz!... 
Vivo tocando tiorba... 
Por isso a todos eu mordo 
Não me deixam eu ser gordo!... 

XENOPHONTE 
DECIMAS. A Ordem. Recife, 06 out. 1918, ano II, n. 276, p.1. 
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Influenza reinante 
 
     Continuam os jornalistas da oposição a explorar cada vez mais, o estado sanitário do Recife, para levá-lo a conta das 
culpas do governo que procuram combater por todos os meios. 
     Ainda ontem lançamos contra expedientes tais o nosso protesto! 
     Dizíamos com os maiores e melhores fundamentos, com observações sensatas, calmas e refletidas que nenhum 
motivo sério existe para a grande celeuma que se procura levantar, visando fins lamentavelmente conhecidos e 
partidários. 
     Até agora, conforme opinião insuspeita, esclarecida e autorizada de todo corpo médico do Recife, os casos de gripe 
ou de influenza que se têm multiplicado aqui, e noutros centros populosos não merecem a importância que os espíritos 
trêfegos e mórbidos lhes querem emprestar. 
     Trata-se felizmente de moléstia benigna que ainda não fez vítimas, que nenhum atestado de óbito forneceu. 
     Ainda ontem, o “Jornal do Recife” dava como atacados pela epidemia que explora, como um achado precioso, o 
ilustre Dr. Feliciano Rocha e o Dr. Antonio Vicente! 
     Esses dous amigos estão completamente bons e desafiando as iras de certo pessoal, estiveram ontem, o primeiro na 
Secretaria do governo e o segundo no Gabinete do Exmo. Sr. Dr. Manoel Borba. 
     Entretanto o quanto se poderia fazer e conseguir nessa emergência tem sido feito pela repartição da Higiene. 
     A Prefeitura do Recife deu permissão para que fiquem abertas durante a noute as farmácias que a tanto se dispuserem. 
     Todos os médicos da Saúde Pública se acham a postos tratando e aconselhando os doentes, tomando medidas 
preventivas para evitar ou combater o mal, felizmente de efeitos muito passageiros. 
     O que é verdade é que ninguém receia a morte, apesar do grande número de pessoas afetadas em toda parte da 
moléstia. 
     É assim que o poder público vai cumprindo serenamente o seu dever.  O que é preciso é que ao seu encontro venham 
todas as corporações civis e religiosas. 
     Urge evitar a todo custo as grandes aglomerações. 
     Daqui fazemos um apelo ao Exmo. Sr. D. Sebastião Leme e ao nosso clero para que adiem as festas religiosas em que 
possam demorar os grandes agrupamentos de mulheres e crianças, por isso que nos tempos epidêmicos essas reuniões 
propagam o mal que devemos combater. 
     Se os nossos adversários estivessem de boa fé encontrar-se-iam conosco nessa campanha do bem que eles não 
conhecem. 
     Mas o governo de Pernambuco com a sua administração atual seguirá firme no caminho traçado à sua consciência de 
velar sem descanso pelo bem, pela saúde e pela tranqüilidade públicas. 

INFLUENZA reinante. A Ordem. Recife, 08 out. 1918, ano II, n. 278, p.1. 
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A parvoiçada do Sr. Oswaldo 
 
     A verrina incerta no “Jornal do Recife” de ontem, implorando a benignidade e misericórdia dos potestados celestes 
para abrandar a fúria e rigor da influenza que está grassando nesta cidade, é, não há dúvida, da lavra do Sr. Oswaldo 
Machado. 
     Não conhecemos no jornalismo indígena, a não ser o esfuziante plumitivo acima nomeado, quem seja capaz de 
escrever tão farta parvoiçada. 
     O redator do “Jornal do Recife”, tem o privilégio de chumbar nos monstrengos, traçados pelo seu calamo rombo e 
incolor, crespas tolices e repolhudos solecismos que lhes imprimem um grotesco sainete, ou melhor, uma espécie de 
“marque de fabrique”. 
     Não há como o Sr. Oswaldo para exclamar no meio de uma ladainha de asnidades essas palavras que, uma vez por 
outra, aparecem epigrafando rançosos e chulos artigos estampados na gazeta do Sr. Faria: “Misericórdia Senhor!” 
     Quando se não encontra na aludida folha uma dessas imprecações, pode-se ter a certeza de achar uma “carta sem 
zelo”, insulsa e ridícula, redigida por um velho lamecha atacado da perigosa paixão senil que, ao mesmo tempo, torna as 
criaturas das quais se apodera, infelizes e desprezíveis. 
     Os amores que grelam no peito dos indivíduos já no período da senitude, como o Sr. Oswaldo, são, segundo diz o 
visconde de Santo Thyrso, “necessariamente sórdidos, sem brilho, sem alegria, sem a inconsciente despreocupação da 
mocidade, quase sempre latentes e hipócritas”. 
     No “Endymion” lorde Beasconsfield coloca na boca de lorde Rochampton, personagem que dizem representar lorde 
Palmerston, estas palavras dolorosas: “Não há nada mais trágico do que um coração de rapaz metido no corpo de um 
velho”. 
     Assim, o ancião em vez de ser o sepulcro caiado do Evangelho, transforma-se “numa velha barraca pinturilada, de 
tábuas desconjuntada dum teatro de feira”. 
     E, outra cousa não é o foliculário do “Jornal do Recife”.  É supinamente hilariante. 
     Até mesmo quando lhe dá a telha para compor descabeladas objurgatórias, as suas pacovices de polpa fazem rir os 
injuriados. 
     Na sua exortação ao Padre Eterno achou ensejo para atirar punhados de lama no honrado e preclaro governador do 
estado, e, uma laranja poder, no ilustre Dr. Pereira de Lyra a quem “perfas e nefas”, o Sr. Oswaldo, quer responsabilizar 
pelos casos de “gripe” verificados nesta capital. 
     Espanta e assombra semelhante maluquice. 
     Caso houvesse irrompido, aqui, a feia e devastadora moléstia descrita com as mais negras cores pelo citado jornal, 
somente poderia incorrer em censura o médico que remeteu, sem a necessárias cautelas, para o Hospital de Santa 
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Águeda, os doentes do vapor “Piauhy”. 
     O Dr. P. de Lyra, estando atualmente no Rio de Janeiro como representante de Pernambuco na Câmara Federal, é que 
não sabemos porque artes mágicas lançou nesta terra o micróbio da “influenza espanhola” classificado pelo Sr. 
Gonçalves Maia entre os... sangui-sedentos. 
     Mas, o fato de achar-se a inúmeras milhas de distância do Recife, não livra na opinião do Sr. Oswaldo aquele 
ilustrado médico da pecha de propagador da incômoda e aborrecida epidemia reinante, que não enriqueceu o obituário, 
mas, forneceu abundante matéria para a confecção de picarescas picuinhas e de tremendas invocações à Divina 
Providência. 
     Em compensação o digno deputado não se molesta com as chufas broeiras e os chascos soezes do desparafusado 
escriba. 
     O Dr. Abelardo Baltar, competente e zeloso diretor da Higiene, sem perder a calma tem tomado as medidas que a 
situação requer, providenciando para livrar-nos da insidiosa gripe, batizada com o nome de “bailarina” pelos órgãos 
oposicionistas que a todo transe pretendem “dar cabeça de leão a um mosquito”. 
     Procede com muito acerto o distinto chefe daquela repartição, aproveitando em cousas úteis o seu tempo, que seria 
gasto em pura nerda se quisessem responder as invectivas do redator do “Jornal do Recife”. 
     O Sr. Oswaldo só é lícito tomar-se o seguinte desafogo: pousar-lhe o nariz em cima da respectiva prosa para que 
cheire as asneiras que escreve.  E se tal fizesse levaria a breca, porque as suas parvoíces cheiram muito mal. 

A PARVOIÇADA do Sr. Oswaldo. A Ordem. Recife, 08 out. 1918, ano II, n. 278, p.1. 
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ECOS 
 
EPIDEMIAS DE... MENTIRAS 
     “A Provincia” e o “Jornal” vivem a alarmar a população com as notícias mais inverídicas e escandalosas sobre o 
estado sanitário da capital.  Todos os dias registram sem o menor escrúpulo, numa revelação indecorosa de cinismo, os 
casos mais fantásticos de insalubridade e morte. 
     Os dois órgãos do dantismo abastardado transformaram-se em pregoeiros sinistros de mil desgraças.  E não têm 
medidas no divulgar as mentiras mais descabeladas.  Chegaram a afirmar que os Drs. Thomé Gibson, Antonio Vicente, 
Abelardo Baltar e Feliciano da Rocha, diretor da Escola de Agronomia, se achavam gravemente enfermos, atacados da 
influenza, que proclamam perniciosa! Entretanto, o brilhante diretor do “Jornal Pequeno”, como os nossos distintos 
amigos Antonio Vicente, Abelardo Baltar e Feliciano Rocha estiveram conosco bons e fortes, rindo-se todos das 
patranhas do “Jornal”. 
     Pasmem os leitores com tanta desfaçatez e tanto cinismo! Os casos epidêmicos propalados pelo estrangeiro Faria são 
todos iguais ao célebre logro, à blague grotesca da “Caveira”, que o Oswaldo pespegou ao público, o qual com 
estupefação viu o pseudo-morto ir à polícia dizer que estava vivo, bem vivo e que aqueles restos mortais eram de judas e 
não dele. 
     Por isso o povo na sua ironia inteligente classificou de “oswaldina” a epidemia que o “Jornal” apregoa.  É a 
“oswaldina” que incontestavelmente existe, fervilhando boatos, arquitetando mentiras. 
     Precavenham-se os leitores, não se aproximem da folha do Faria, que ali é que existem os miasmas de todos os 
pântanos, os germens de todas as infecções, quer físicas quer morais. 
     Não leiam o folhareco do sórdido estrangeiro e morta estará a “oswaldina”, a epidemia da infâmia e da mentira. 

ECOS. A Ordem. Recife, 08 out. 1918, ano II, n. 278, p.1. 
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A influenza reinante 
CONSELHOS ÚTEIS 

As providências da Diretoria de Higiene 
OUTRAS NOTAS 

 
     Toda imprensa desta capital se tem ocupado minuciosamente, alguns jornais até com exagero, aproveitando-se da 
situação vexatória do povo, para fazer explorações políticas, da “gripe” ou influenza espanhola que hora, com maior ou 
menor intensidade, bem que de caráter benigno, se propaga entre nós. 
     Numerosos casos se há registrado, felizmente sem conseqüências lamentáveis. 
     Alguns óbitos isolados, são em proporção diminutíssima e sempre em pessoas predispostas pela própria fraqueza 
orgânica a um desenlace fatal. 
     Não vemos, por conseguinte, razão para o terror que propositadamente certa imprensa anda espalhando, como se 
tivéssemos na terra o pior mal do mundo.  Ademais, causas diversas, todos sabem, concorrem para o incremento da 
influenza reinante entre nós, sem precisar acentuar o caráter epidêmico, de que ela se tem revestido: entre outras as 
mudanças bruscas da atmosfera, quer de noite quer de dia, que se tem verificado ultimamente. 
     As inobservâncias também de certas prescrições higiênicas, não isola de doentes, estacionamento de pessoas em 
pontos de aglomerações, visitas aos enfermos, etc., concorrem por outro lado para a propagação do mal, agravadas pela 
sugestão do medo que a todos infundem os boatos e as notícias alarmantes. 
     Ao ser atacado do mal deve-se ter em vista a maior precaução.  Deve-se conservar em casa, deitado no leito, durante o 
período agudo da moléstia, que não excede nunca de 3 ou 4 dias. 
     Isto quando a febre tenha atingido de 39º a 40º . 
     O regime alimentar rigoroso durante a crise gripal e depois da convalescença, afim de evitar recaídas. 
     No que diz respeito a preservativos, aliás de pouca aprovação, é de boa higiene precaver-se dos resfriamentos, 
proceder desinfecções nas fossas nasais e garganta, evitando o contato com os doentes do mal. 
     Damos abaixo a nota que recebemos da repartição de Higiene, sobre o assunto: 
     “A epidemia, que ora nos salteia, é evidentemente a gripe ou influenza, não a gripe no sentindo comum de luxo ou 
constipação, mas a gripe verdadeira, a mesma de 1889-90. As duas muito se assemelham pelos sintomas e vários autores 
as acreditam movidas pelo mesmo germe o bacilo de Pfeifer, ora atenuado ora virulento, mas enquanto uma é uma febre 
catarral esporádica, a outra se caracteriza por enorme contagiosidade, acometendo até 50% e mais da população dos 
lugares invadidos e estendendo-se por toda a parte pelas vias mais rápidas de comunicação.  Basta recordar as epidemias 
anteriores para ver que a atual não é senão uma repetição delas, de disseminação pelo mundo, talvez mais morosa em 
virtude das dificuldades de transporte ocasionadas pela guerra. 
     A gripe propaga-se sobretudo pelas secreções buco-nasais, que os doentes espalham quando tossem e espirram e até 
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quando conversam.  São amiúde bolhas de ar microscópicas, envolvidas numa membrana finíssima de substâncias 
expectoradas e ricas em micróbios. 
     Os convalescentes, que já se acham com forças para retomar suas ocupações, os poucos atingidos, casos benignos, 
que trazem apenas uma indisposição ligeira, que não chega a interromper o modo de vida do paciente, são igualmente 
perigosos; daqui se depreende quanto é ilusória qualquer tentativa de isolamento.  E nem há Tiar das desinfecções, que 
os semeadores de micróbios andam por toda a parte.  Os poderes públicos vêem-se deste modo desarmados para evitar as 
epidemias de gripe.  É o que pensam quase todos os entendidos que versaram o assunto.  Kole e Htsch, por exemplo, 
afirmam desassombradamente que contra a influenza quase nada há a esperar das medidas administrativas.  Isto sucede 
em toda a parte e então porque razão aqui se há de culpar a Diretoria de Higiene pela epidemia que nos assola?  Ela, 
como as autoridades sanitárias de todos os centros civilizados, não poderia impedir a explosão da epidemia atual.  O que 
lhe cabe no caso é atenuar os seus efeitos e disto não se descuidou desde o aparecimento dos primeiros casos. 
     Os inspetores sanitários logo receberam instruções para visitar os pontos atacados e ministrar aos doentes o socorro 
indispensável, removendo-os para os hospitais ou procurando auxiliar-lhes o tratamento, no próprio domicílio.  Agora 
mesmo, em vista do aumento do número de doentes e das dificuldades que apertam os pobres, a Diretoria de Higiene 
resolveu ampliar ainda a sua ação e os médicos têm instruções para fornecer aos miseráveis, além das receitas, os 
medicamentos necessários. 
     Quanto a medidas e conselhos ao público para evitar a contaminação, a Diretoria de Higiene até hoje se absteve de 
publicar qualquer aviso neste sentido, certa de antemão de sua ineficácia.  E no caso não há medida especial a lembrar.  
Temos apenas a recomendar ao público que se acautele do contato com os doentes, o que em grande parte é impraticável, 
pois os convalescentes e os casos ambulatórios são também contagiosos, que pratique amiúde a desinfecção da boca e 
nariz e cuide do bom funcionamento do aparelho gastrintestinal.  É também de bom alvitre que não freqüentem lugares 
de grandes ajuntamentos, máxime em recintos fechados, como os cinemas, etc. 
     A Diretoria de Higiene também comunica ao público que as farmácias têm ampla liberdade de abrir a qualquer hora e 
funcionar o tempo que for necessário independente de qualquer formalidade ou licença prévia 
 
     Além da permissão para livremente abrir as suas farmácias à noite, em virtude da moléstia reinante, a Diretoria de 
Higiene designou as seguintes para fazerem o plantão noturno durante a semana corrente: 
     Dia 8 – Farmácia Ricord, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 9 – Farmácia Pernambucana, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 10 – Farmácia São Paulo, na rua Larga do Rosário. 
     Dia 11 – Farmácia Marques, na rua Duque de Caxias. 
     Dia 12 – Farmácia Simões Barbosa, na rua 1º de Março. 
 
     De ordem do comendador José Maria de Andrade, o Dr. Pedro Jordão, diretor do Hospital Pedro II, proibiu as visitas 
àquele estabelecimento, enquanto durar este estado atual. 
 
     A partir de hoje, as pessoas que precisarem de socorros médicos, por motivo de influenza, basta que deixem seus 
nomes e residências na secretaria da Diretoria de Higiene, que funcionará das 6 às 20 horas, para que recebam em casa 
visitas médicaas, sendo-lhes aconselhado e distribuídos os necessários medicamentos. 
     As indicações de nomes e residências poderão, ser dadas por telefone, para o número 923 (novecentos e vinte e três). 

A INFLUENZA reinante. A Ordem. Recife, 09 out. 1918, ano II, n. 279, p.1. 
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ECOS 
 
BALELAS E PERFÍDIAS 
     “A Provincia” e o “Jornal” recrudescem dia a dia na campanha anti-patriótica e soez contra o governo do estado, 
explorando de maneira insólita e grosseira a epidemia reinante.  Quando o bom senso e a razão estão a determinar 
imperiosamente que todos os órgãos de publicidade tenham a maior discrição no divulgar dos fatos e prestigiem a ação 
dos poderes públicos no combate ao mal que se propaga, a imbecilidade dos Maias e Oswaldo leva-os a uma atitude 
desvairada e escrupulosa.  O povo de Pernambuco que assiste o esforço da Diretoria de Higiene, que por intermédio dos 
seus comissários visita todos os doentes, cercando-os de todos os recursos científicos, fornecendo aos pobres os 
medicamentos necessários, somente repulsa há de manifestar pela perfídia e vilania de adversários tão pequeninos.  A 
falta de orientação é tal, o afã inglório de tudo deturparem é tamanho, que nas investidas feitas, caem nas mais 
clamorosas contradições. 
     “A Provincia” chega à desfaçatez de noticiar todas as medidas tomadas pela Diretoria de Higiene e termina as suas 
insolências e desaforos dizendo que o governo não age, que o Dr. Abelardo Baltar nada faz! O “Jornal” na linguagem 
repulsiva dos alcouces, no baixo calão das ruas, ejacula infâmias e protervias, invocando a fama já muito desmoralizada 
do milagreiro higienista do dantismo. 
     Nunca a cretinice se revelou tanto e a baixeza humana assumiu tais proporções.  A política de campanário, os 
processos de perfídia, a intriga rasteira, a calúnia vil, são o estofo desse partidarismo que abastarda e alucina a oposição 
infeliz de Pernambuco. 
     Toda sorte de calamidades e infortúnios almejam para nossa terra.  Dir-se-ia que esse vilões não têm aqui lares e 
famílias, propriedades e interesses, já que em suas almas estreitas não se aninham os belos sentimentos de civismo e 
amor ao berço em que nasceram. 
     Tranqüilize-se a população pernambucana que o governo, indiferente aos ápodos da canalha, cumprirá serenamente o 
seu dever, exercendo todos os meios, pondo em prática todos os recursos para extinguir a epidemia, que embora benigna, 
vai se generalizando em nossa capital. 

ECOS. A Ordem. Recife, 10 out. 1918, ano II, n. 280, p.1. 
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A ação da Higiene Pública 
 
     A oposição trêfega e mesquinha já se rendeu, enfim, ante a evidência esmagadora dos fatos.  Ontem “A Provincia” e o 
“Jornal” entre protervias e insultos reconheceram que a Higiene Público vai agindo tenazmente, desenvolvendo todos os 
meios para extinguir a influenza, que embora, na generalidade dos casos, benigna traz em sobressaltos a sociedade 
pernambucana. 
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     Viram os escribas do dantismo que as suas perfídias e balelas eram recebidas com o maior desagrado, porque o povo 
assistia os esforços do governo, os cuidados da Diretoria de Higiene, que movimentou os comissários médicos, 
ocorrendo a todas as solicitações, exercendo a vigilância mais intensa e proporcionando aos doentes todos os recursos 
científicos. 
     O prefeito da capital determinou logo o fechamento das escolas municipais e permitiu, desde o dia 7, que as farmácias 
se conservassem abertas durante a noite, independente de licença.  O desembargador chefe de polícia proibiu que 
funcionassem os estabelecimentos de diversões.  S. Exc. o Sr. arcebispo D. Sebastião Leme, determinou a suspensão das 
festas religiosas.  Todas as providências aconselháveis na hipótese foram tomadas de pronto sem vacilação nem 
embaraços.  Mas a oposição desvairada que procura farejar escândalos, deturpando os fatos mais delicados, as questões 
mais sérias, cobria o governo de baldões e infâmias culpando a Higiene de todas as calamidades.  Quando, porém, os 
Maia, Oswaldo e Faria sentiram evidente e viva a repulsa da população as suas picuinhas e mentiras descabeladas, 
recuaram tímidos e pusilânimes confessando a ignomínia dos seus processos.  Mais uma vez, foram esmagados pela 
serenidade e patriotismo de um governo cuja preocupação única tem sido a felicidade e o bem estar da coletividade 
pernambucana. 
     O desvario da imprensa desmoralizada dessa oposição irritante e soez chegou à insensatez de manifestar claramente 
desejos de morte e extermínio de ilustres auxiliares da benemérita administração do estado!  Se se afirmasse lá fora que 
em uma capital civilizada a imprensa adota processos tão condenáveis, conceito bem doloroso seria feito da nossa 
educação e da nossa cultura. 
     Mas, para a honra de Pernambuco, a jolda que nos agride e deprime é a escumalha dos partidos, é o resíduo da nossa 
organização social. 
     Enquanto eles malsinam e injuriam, o governo trabalha e cumpre desassombradamente os seus deveres.  O Dr. 
Manoel Borba não descansou nas providências tomadas.  Era mister ocorrer à pobreza, levar nos tugúrios dos humildes, 
no albergue do operário, a assistência do estado.  S. Exc. humanitário e forte mandou fornecer cinco contos de réis à 
Diretoria de Higiene, para esta distribuir, ao critério dos comissários, aos doentes necessitados. 
     Esse gesto de eloqüente altruísmo foi recebido pelo povo com as mais carinhosas manifestações de gratidão. 
     Assim agem os governos que colocam os interesses gerais acima de suas preocupações pessoais, assim agem os 
estadistas cônscios das responsabilidades das funções que exercem, assim agem os patriotas de visão e descortino. 

A ACÇÃO da Hygiene Publica. A Ordem. Recife, 11 out. 1918, ano II, n. 281, p.1. 
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O EPILEPTÓIDE ESFUSIA... 
     O epileptóide esfuziante que diverte o apatacado judeu do “Jornal”, não tolera as medidas profiláticas do “Diario de 
Pernambuco”, excluindo da lista dos jornais da capital o folhareco imoderado e soez, que abastarda as tradições da 
imprensa de nossa terra.  Daí as investidas alucinada contra o velho e conceituado órgão, que as transcreve apontando ao 
público a vilania dos insultos ejaculados pelo epiléptico nos estertores dos seus acessos furiosos. 
     “A polícia privada” do brilhante matutino escoimando do seu arquivo e do seu abundante registro social a folha 
desvairada do dantismo, é a polícia que os leitores devem adotar proibindo o ingresso nos seus lares do pasquim 
virulento, que vive a insuflar dissenções, a infundir o terror, a alarmar a população, mentindo clamorosamente.  A 
rabiose dos assalariados do Faria não contamina, porque só em determinados círculos morais ela investe e prolifera.  Mas 
o decoro social, o bom senso e a razão exige que a população se precavenha contra a “outra doença” na expressão feliz 
do “Diario”.  Essa doença é a neurose da infâmia, que se incrustou na alma do dantismo, abatendo e solapando os mais 
belos sentimentos da dignidade humana.  É uma diátese que a patologia social registra, aconselhando as mais rigorosas 
providências sanitárias.  E estas, já que as leis liberalíssimas do país não permitem que o poder público as exerça, só há 
uma iniciativa e um meio radicais: é “a polícia privada” que a experiência, a ponderação e os escrúpulos respeitáveis do 
“Diario”, sugeriram.  Aqui têm, pois, os leitores um recurso para livrar-se do “aleijão moral”, que a nossa tradicional 
hospitalidade acolheu. 
     Porque, afinal, esse estrangeiro é uma infecção moral que devemos combater e evitar.  Livre-nos Deus de mais essa 
influenza, que por sinal não é também edêmica; foi importada. 

ECOS. A Ordem. Recife, 11 out. 1918, ano II, n. 281, p.1. 
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A influenza reinante 
A ação da Higiene e do governo do estado. 
 
     Continuam com a maior eficiência a produzir os desejados efeitos, as medidas postas em prática pela Diretoria de 
Higiene no sentido de atender aos reclamos da população, presa da “influenza” que nos assalta. 
     Os seus médicos não descansam um só instante, notando-se cada vez mais crescendo o extraordinário movimento de 
receitas já aviadas e outras tantas a despachar, no posto da Diretoria. 
     Os pedidos a domicílios são freqüentes, sofrendo, às vezes, alguma demora, devido a multiplicidade de casos a 
atender. 
     Ontem, o Exmo. Sr. Dr. Manoel Borba, benemérito governador do estado, mandou pôr à disposição dos médicos 
encarregados dos socorros aos atacados de “influenza” a quantia de 5:000$000 para ser distribuída com as pessoas 
reconhecidamente pobres, a juízo dos aludidos profissionais. 
     Consta que serão criados outros postos de socorros, além do da rua Conde da Boa Vista, afim de melhor atender a 
compra de alimentos. 
 
     Do ilustre Dr. Alfredo Gama, diretor do “Ginásio Ayres Gama”, recebemos a seguinte carta: 
     “Ilustres Srs. redatores d’”A Ordem” – Diante da epidemia reinante nesta capital, cabe-me o dever de dar-vos 
algumas informações a respeito do estabelecimento sob a minha direção. 
     Todo o internato deste Ginásio foi acometido dessa enfermidade, não havendo porém nenhum caso grave a registrar. 
     Aqui adoeceram os referidos alunos, aqui foram tratados e, ao fazer estas linhas acham-se todos restabelecidos. 
     Nenhum deles permaneceu mais de 4 dias no leito, sendo que uma terça parte dos doentes teve apenas um dia de 
febre, levantando-se no dia imediato. 
     É possível que assim tenha acontecido pelas medidas enérgicas que tomei e medicamento aplicados com a devida 
regularidade.  O que é fato é que os alunos internos aqui tratados estão restabelecidos. 
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     Entretanto, sendo grande o número de alunos externos que têm faltado ao colégio, o que me faz acreditar que estão 
atacados de influenza, resolvi suspender as aulas até o dia 16 do corrente, rogando-vos a fineza de dardes publicidade a 
esta resolução.  Vosso menor Criado e Atento (a) Alfredo Gama” 
 
     A Diretoria de Higiene atualmente está pondo à disposição das pessoas pobres um duplo serviço de socorro contra a 
influenza, serviço que tem funcionado em sua sede, à rua Conde da Boa Vista, onde os doentes que se apresentarem 
serão receitados, entregando-se-lhes os necessários medicamentos e que também tem sido feito em domicílio indo os 
médicos da Higiene à casa das pessoas atacadas onde receitam e ao mesmo tempo lhes fornecem os medicamentos que 
conduzem para esse fim. 
 
     À população pobre de Areias e Tegipió, F. Pimentel, diplomado com 10 anos de prática médica, oferece seus serviços 
e acha-se preparado para prestar os primeiros socorros médicos e dar medicamentos gratuitamente à pobreza atacada da 
epidemia. 
     Poderá ser encontrado em sua residência provisória na Avenida João Ferreira n.2, Sancho de 3 horas da tarde em 
diante. 
 
É de louvar a boa vontade, solicitude e dedicação do pessoal da Secretaria de Higiene que tendo à frente o operoso 
secretário Dr. Americo Netto, tudo há feito, no limite de suas possibilidades, para atender as necessidades dos que 
recorrem àquela seção em busca de medicamentos, para debelação da influenza. 
     Desde 6 horas da manhã até às 8 da noite se acham a postos os funcionários da secretaria no cumprimento sereno de 
seus deveres. 
     Por sua vez a Assistência Pública tudo envida, para minorar a situação dos desprotegidos.  A Secretaria da repartição 
de Higiene e a Assistência Pública foram as seções em que menos pessoal adoeceu.  As pessoas socorridas pelos médicos 
da Diretoria de Higiene são em número de 1.600. 
     A concorrência de pessoas que vão àquela repartição em busca de medicamentos, ontem a tarde decresceu mais. 
 
     Para o serviço médico estão escalados hoje os facultativos: 
     Dr. José de Barros, de 6 às 8. 
     Dr. Thomé Dias, de 8 às 10. 
     Dr. Baptista da Silva, de 10 às 12. 
     Dr. José Gonçalves, de 12 às 14. 
     Dr. Fragosos Selva, de 14 às 16. 
     Dr. Costa Pinto, de 16 às 18. 
 
     Pessoal da Secretaria da Diretoria de Higiene que ficará de plantão durante o dia de hoje: 

     Amaro Abdon (externo) – Eugenio Freire, 6 às 10. 
     Carlos Rios (externo) – Francisco Mafra, 10 às 13. 
     Paulino de Oliveira (externo) – Ignacio Lins, 13 às 16. 
     Telemaco de Mello (externo) – Carlos rios, 16 às 20. 
     Carteiros e serventes: 

     José Vaz Manso, 6 às 10. 
     José Manoel Accyoli, 10 às 13. 
     Manoel Bernardo, 13 às 16. 
     Manoel Mattos, 16 às 20. 
 
     De ordem do Dr. diretor em comissão deverão dar plantão na Secretaria de Higiene os seguintes empregados da 
Polícia Sanitária: 
     Chefes de turma: 
     Alvaro de Hollanda Cavalcante. 
     João Machado de Gouveia. 
     Capatazes: 
    Orlando A Pimentel. 
     Henrique Alves de Freitas. 
     Guardas: 
     Severino das Chagas. 
     Mario B. de Siqueira. 

A INFLUENZA Reinante. A Ordem. Recife, 11 out. 1918, ano II, n. 281, p.1. 
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“A ORDEM” 
 
     A demora no recebimento do nosso papel, ocasionada pelas dificuldades no respectivo transporte e os ligeiros casos 
da moléstia reinante até bem pouco, atacando ao mesmo tempo quase todo pessoal d’”A Ordem”, obrigaram-nos à 
suspensão desta folha por alguns dias. 
     Regularizado agora aquele serviço e cessados os motivos que determinaram a contra gosto nosso aquela resolução, 
volta a circular “A Ordem”, com a mesma direção, sob a mesma bandeira, abraçada aos mesmos princípios, na defesa 
dos ideais que ela vem pregando a bem do regime e da situação atual de Pernambuco, todos os dias atacada de modo 
injusto e revoltante pela oposição desorientada e trêfega dos nossos adversários. 
     Às classes conservadoras do nosso meio prestaremos sempre o mesmo concurso modesto e desinteressado, as 
homenagens do nosso respeito ao trabalho honesto do produtor, o tributo da nossa consideração aos servidores e 
intermediários honrados, leais e abnegados obreiros da circulação da nossa riqueza. 
     A grande classe comercial de nossa terra, sem o menor favor dos poderes públicos, infelizmente inclinados desde o 
passado regime aos interesses do sul, algumas vezes em choque com o produtor pernambucana, não precisa senão da 
justiça dos governos para a sua livre expansão, para viver e prosperar à sombra dos grandes estímulos que a sua força de 
vontade sabe criar e manter na luta incessante pela vida e pelo progresso. 
     A política partidária só faremos em legítima defesa, fiéis à orientação do atual governo, porque as nossas vistas se 
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voltarão sempre para a política financeira e econômica do trabalho. 
     “A Ordem” pensa continuar assim o programa largo e edificante do seu início e descansa no prestígio moral e 
material que lhe adveio sempre dessa orientação sadia e republicana, com a satisfação íntima e fartamente compensadora 
de um dever religiosamente cumprido. 

A “ORDEM”. A Ordem. Recife, 15 nov. 1918, ano II, n. 282, p.1. 
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A “MORBIA” PASSOU? 
     Os leitores, decerto, viram e acompanharam a exploração e o escândalo que o Sr. Maia fez em torno da denominação 
– “thanatomorbia” – empregada pelo cientista Ascanio Peixoto para designar as moléstias mortais indeterminadas, de 
causas não verificadas e desconhecidas.  Nós não queremos reviver o aspecto filológico da questão, o qual já passou em 
julgado, colhendo o ilustre médico legista as palmas do triunfo.  Mais uma vez o Sr. Maia se viu em palpos de aranha... 
Aliás, não há nisto nada de singular, pois não é a primeira vez que o redator-chefe d’”A Provincia” revela a sua 
filauciosa e retumbante ignorância. 
     Que o digam os manes do saudoso Alfredo de Carvalho... 
     Mas, o que nós queremos é acentuar um ponto que ficou obscuro, comprometendo o nome apregoado do milagreiro 
higienista do dantismo. 
     O ilustre Dr. Octavio de Freitas, cientista e higienista de verdade, que não precisa para a afirmação dos seus méritos 
das trombetas da imprensa louvaminheira e barata, disse, louvando-se nas informações fidedignas do competente Dr. 
Ascanio, que o Sr. Gouveia de Barros havia combinado naquela designação, sancionando-a quando diretor de Higiene. 
     O Sr. Gouveia em entrevista ao órgão dos seus elogios – o “Jornal” – disse que não havia sancionado tal denominação 
e que a expressão – “thanatomorbia” – não merecera nunca o seu beneplácito.  No outro dia o probidoso Dr. Ascanio não 
se fez esperar e afirmou em carta que teve a maior publicidade não ser verdadeira a asserção do Sr. Gouveia de Barros, 
pois S. S. havia aceito com aplausos aquela expressão como eram testemunhas diversos clínicos, diversos médicos da 
Higiene. 
     O que os leitores esperaram certamente era que o Sr. Gouveia, em face de tão formal e grave contradita, viesse à fala 
e se defendesse.  Mas o homem embatucou e até hoje o público aguarda a sua réplica que, na opinião do doido do 
“Jornal”, seria fulminante. 
     Nós esperamos, ainda, que S. S. se explique, apesar de línguas malignas afirmarem que o misterioso higienista foge 
de qualquer discussão sobre a sua trombetada administração sanitária como o diabo foge da cruz.  Esperemos... 

ECOS. A Ordem. Recife, 15 nov. 1918, ano II, n. 282, p.1. 
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PELOS MUNICÍPIOS 
 
BOM JARDIM 
     Em reunião do Conselho Municipal foi reeleito respectivamente presidente e vice-presidente o capitão Antonio 
Gomes de Moura e o capitão Antonio José de Farias, nossos amigos. 
     - A “influenza espanhola” está grassando aqui de modo assustador; os atacados são em número elevado e já tem feito 
muitas vítimas.  A Prefeitura Municipal, tem entretanto empregado os meios ao seu alcance para debelar o mal, 
fornecendo remédio e alimentação aos necessitados, socorrendo-os com empenho no que tem sido auxiliado pelo médico 
da Higiene municipal.  A cidade está bastante limpa e mais ou menos saneada, esperando-se somente os desígnios da 
Providência Divina, único poder capaz de extinguir o terrível mal. 
     - Desde que irrompeu aqui a terrível peste, foi exposta na igreja Matriz desta cidade a imagem do glorioso S. 
Sebastião. 
     - Ontem, faleceu aqui à rua B. de Lucena, a estimada esposa do capitão João Ferreira da Costa Novaes, D. anna 
Emilia, conhecida geralmente por Sant’Anninha, senhora dotada de várias virtudes e filha do coronel João Barboza e sua 
senhora, D. Espedita Barboza. 
     Muito moça ainda, contando apenas 28 anos de idade, deixa duas filhinhas menores.  Foi hoje sepultada em 
catacumba da família, sendo o cortejo fúnebre acompanhado por crescido número de pessoas de todas as classes, tendo a 
frente os Revmos. vigário João Pacífico e o padre Dr. Cicero Revoredo.  O falecimento de D. Sant’Anninha, produziu 
verdadeira consternação no meio dos que a conheciam. 
     Paz à sua alma. 
     - às 8 ½ horas de hoje, foi celebrada missa por alma da estimada senhorita Maria Annunciada Gonçalves, filha do Dr. 
Alfredo Gonçalves, 1º escriturário de tesoureiro do estado e de sua esposa D. Maria das Mercês, professora estadual da 
cidade de Olinda.  O ato foi muito concorrido. 
     - O coronel José Ferreira da Silva, abastado capitalista, está fornecendo gratuitamente medicamentos aos 
necessitados, atacados da “espanhola”. 
     - A epidemia fez parar aqui completamente o comércio, trazendo consequentemente certos prejuízos. 
     O prefeito, fez fornecer aos detentos influenzados 500 rs. Diários além de medicamentos necessários. 
     - Transcorre hoje o aniversário natalício da senhorita Annita da Motta Silveira, filha do Sr. Adolpho A. Ferreira e de 
sua esposa, D. Maria A. de Motta Silveira. 
     16 – 11 – 918. 
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