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Desfile militar em Filadélfia 
(28/09/1918)

Marinha Josie Brown, enfermeira do 
Hospital Naval em Great Lakes, Illinois em 

1918

Os necrotérios estavam quase no
teto, com corpos empilhados um em cima
do outro. Os agentes funerários
trabalhavam dia e noite. Você nunca poderia
se virar sem ver um grande caminhão
vermelho carregado com caixões para a
estação de trem, para que os corpos
pudessem ser enviados para casa.
Não tivemos tempo para tratá-los. Nós não
medimos temperaturas; nem sequer
tivemos tempo para medir a pressão

arterial.
Daríamos a eles um pouco de uísque
quente; foi tudo o que tivemos tempo para
fazer. Eles teriam sangramentos nasais
incríveis com isso. Às vezes o sangue
simplesmente disparava através da
sala. Você tinha que sair do caminho ou o
nariz de alguém iria sangrar por todo o lado.



Detenção pela não utilização de 
máscaras (Califórnia, nov. de 1918)



Jacinta Marto
(1910-1920)

Francisco Marto
(1908-1919) 

Louis Botha
(1862-1919)

Max Weber 
(1864-1920)

Rodrigues Alves 
(1848-1919)

Frederick Trump
(1868-1918) 



A “espanhola” chega ao Brasil



Especulações e boatos

"A influenza espanhola e os perigos do contágio -
esta moléstia é uma criação dos alemães que a 
espalham pelo mundo inteiro, por intermédio de 
seus submarinos, () nossos oficiais, marinheiros e 
médicos de nossa esquadra, que partiram há um 
mês, passam pelos hospitais do front, apanhando no 
meio do caminho e sendo vitimados pela traiçoeira 
criação bacteriológica dos alemães, porque em nossa 
opinião a misteriosa moléstia foi fabricada na 
Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões 
teutônicos, engarrafada e depois distribuída pelos 
submarinos que se encarregam de espalhar as 
garrafas perto das costas dos países aliados, de 
maneira que, levadas pelas ondas para as praias, as 
garrafas apanhadas por gente inocente espalhem o 
terrível morbus por todo o universo, desta maneira 
obrigando os neutros a permanecerem neutros“ (A 
Careta, nº 537)

"a ameaça da medicina oficial, 
da ditadura científica", pois a 
Diretoria Geral de Saúde 
Pública, "tomando 
providências ditatoriais, 
ameaçava ferir os direitos dos 
cidadãos com uma série de 
medidas coercitivas, () 
preparando todas as armas da 
tirania científica contra as 
liberdades dos povos civis". (A 
Careta, nº 538,12.10.1918, p. 
28)



Projeto de aprovação 
automática

— O momento em que se exige do 
estudante o máximo esforço são os 
últimos três meses do ano letivo, 
quando ele se prepara para o exame 
final. Exatamente nessa época, grande 
parte dos alunos foi atacada pela 
epidemia reinante e muitos falecerem. 
Na Escola Politécnica, choramos a 
perda de mais de um. Aqueles que se 
salvaram estão em uma convalescença 
que se pode considerar longe de ser 
completa. (Senador Paulo de Frontin) 



Futebol Carioca 

Archibald 
William French

Copa América 
de 1919



Futebol Paulista: estadual de 1918  



PROJETOS RELACIONADOS AO CONTEXTO DA GRIPE ESPANHOLA 

Quarentenas de navios e Notificação compulsória de casos 

Hospitais de emergência e postos de atendimento 

Fechamento de escolas; paralisação de eventos esportivos; redução de missas;
fechamento de teatros 

Fechamento parcial do comércio; proposta de extensão de prazos de pagamento 
em 15 dias (após a retomada) para dividas com vencimento para o período da 

epidemia. (proposta de Carlos Bayma foi rejeitada)

Projeto de criação do Ministério da Saúde Pública (feito por Azevedo Sodré) foi 
rejeitado; em 1920, ocorre uma reforma, com a criação do Departamento Nacional 

de Saúde Pública 



E o mundo não se 
acabou – Assis Valente 
(1938)

Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar
Por causa disto a minha gente lá em casa começou a 
rezar
Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada
Por causa disto nesta noite lá no morro não se fez 
batucada
Acreditei nessa conversa mole
Pensei que o mundo ia se acabar
E fui tratando de me despedir
E sem demora fui tratando de aproveitar
Beijei a boca de quem não devia
Peguei na mão de quem não conhecia
Dancei um samba em traje de maiô
E o tal do mundo não se acabou
Peguei um gajo com quem não me dava
E perdoei a sua ingratidão
E festejando o acontecimento
Gastei com ele mais de quinhentão
Agora soube que o gajo anda
Dizendo coisa que não se passou
Ih, vai ter barulho e vai ter confusão
Porque o mundo não se acabou

No Carnaval de 1919, os cariocas caem na folia em blocos e 

bailes que têm como tema o "chá da meia-noite", símbolo da 

recém-desaparecida epidemia de gripe espanhola (imagens: 

'Careta'/Biblioteca Nacional)





Outra epidemia: a varíola na Bahia de 1919

População de Salvador 

1912 1920

348.130 283.422 



INFECTADOS MORTOS 

4.612 2.804


