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Ao traçar estas linhas, funda tristeza em
bebe minha alma em dolorosas recordações. 

As primeiras paginas deste livro são de 
luto e dor. 

Evoco a minha infância e vejo uma santa 
velhinha que procura, desvelada, substituir os 
carmhus matemos que perdi quasi ao despon
tar da vida; lembro com saudade a minha 
humilde aldeia transmontana, perdida entre 
escarpados fragoedos. Ali decorreu minha des-
cmdosa adolescência, aveludada de afectos, em
balada de meiguices, fazendo-me crer —triste 
ilusão .'--que nunca as asas negras da des
graça adejariam, fatídicas, sobre mim. Mas o 
céu azul da minha existência ensombra-se com 
a perda da minha segunda Mãe, cujos olhos eu 
vi cerrarem-se para sempre, numa manhã de 
Abril, perfumada e luminosa. 

Depois, a fatalidade como que se esqueceu 
de mim e os anos foram apagando, pouco a 
pouco, essas maguadas lembranças. Conheci dias 
fehze.yde estouvada mocidade', no inesquecível 
.convívio dos meus companheiros; e então, so~ 
mente de ano a ano meu espirito se obscurecia 
de apreensde?, quando, ao avizinhar dos «actos», 
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as viçosas tilias da Escola começavam a fio-
vtv 

' 'Mas, as que subi to. já no meu ultimo ano 
de estudante, sobraçando a vaidosa pasta de 
quintanista, sofro duro golpe, vendo partir, 
entre lagrimas, meu Pai que, no cumprimento 
do seu dever de soldado, caminhava sereno 
para a guerra, para a morte. . . 

A minha despreocupação de maço, dissi-
pou-a o angustioso encargo de preencher em 
minha família desolada o lugar que meu Pai 
deixara vago. 

Em continuo sobressalto, arrastava m-se 
mevs dias, na esperança da hora feliz em que, 
por entre lagrimas de contente, eu visse de 
novo meu Pai á hmso mesa. 

9 da Abril! O nome dele figura entre os 
desaparecidos, entre os mortas ^quern sabe?. . . 

Dois longos meses de angustia; por pn 
uma nuvem negra se dilui e o radiante sul da 
esperança me aquece com as primeiras noti
cias. 

Prisioneiro! Vivo! 
E um belo dia, regressa, pobre de cari

nhos, alquebrado de forças, e quando restau
rava no seu lar o corpo definhado e a alma 
dorida, acomete-o grave doença, que o leva as 
portas da morte. 
' Quanto mais nos afazemos á desgraça, me
lhor sabemos apreciar a felicidade. A vida 
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sorria-me outra vez, quando uma horrível tra
gédia me veio ferir â queima-roupa em pleno 
coração, que ainda sangra. Uma tremenda 

jatalidade arrcbata-me para sempre, num dia 
de festa, uma irmã muito querida, uns lindos 
olhos verdes, cândidos, cheios de ternura, que 
eram todo o meu enlevo, o enlevo e a alegria do 
meu lâr-, olhos que nunca mais verei, que a 
morte me levou para sempre, levando com eles 
o riso dos meus. 

Foram escritas com mão tremula e os 
olhos embaciados de lagrimas, as derradeiras 
paginas desta dissertação. Quizera eu apresen
tar como fecho do meu curso, obra que aos meus 
Professores não destoasse tanto como o pobre 
trabalho que hoje deponho em suas mãos; mas 
não consegui efectivar meu intento. 

Perdoem-me a Jalta, e não vejam nestas 
paginas senão o desejo de cumprir uma forma
lidade, indispensável a quem precisa de traba
lhar. 

Ao Ilustre Professor, Senhor Doutor Lopes 
Martins, exprimo, com os protestos do meu res
peito, o vivo reconhecimento pela gentileza com 
que se dignou aceitar a presidência da minha 
tese. 



A GRIPE 
ESTUDO DE EPIDEMIOLOGIA 

CAPITULO I 

Niïo temos ciados que nos permitam re
montar a época do aparecimento da gripe. 
A' falta de documentação histórica, prove
niente de uma remota observação, deveremos 
juntar ainda a circunstância de nem sequer 
esta enfermidade nos poder deixar o teste
munho material da sua existência nas ca
madas do solo, pequeno representante de 
fases inteiras da humanidade não histo
riada. Além disso, a benignidade frequente 
dès casos gripaes e semelhança destes com 
várias afecções das chamadas catarrais, ori
ginaram a confusão com outras moléstias 
agravando assim as dificuldades para a in
vestigação da sua origem. 

Não nos deve, portanto, surpreender que 
em absoluto se ignore a data do apareci
mento da gripe, embora não seja ilógico re-
portal-a a um período bastante remoto que 
iria mesmo além da história conhecida. 

A descrição da l.a epidemia ou praga, 
como se lhe chamava então, é-nos feita por 
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Hipocrates e Tito Lívio. Parece fora de 
duvida que se tratava de uma afecção catarral 
análoga ás que vemos agora, e que apareceu 
no ano de 412 antes de Cristo. 

Transcorreram depois muitos séculos, sem 
sér mencionada nenhuma outra epidemia. 

Nos anos 827, 870, 875 e 1027 aparece
ram na Europa varias epidemias que, no 
entanto, não temos dados para classificar. 

Em 1173 irrompe uma grande epide
mia que, para Hirsch, 6 a primeira bem 
conhecida. Estendeu-se por toda a Alemanha, 
França, Italia e Inglaterra e designaram-na 
com o nome de Tusis intolerabilis et inaudita. 
Quasi todos admitem que foi a primeira de 
existência e caracter não duvidosos e de indole 
pandémica. Não respeitou condições sociais 
nem idades e era um catarro consecutivo a 
um refriamento. 

Desde então citam-se varias epidemias de 
gripe, de extensão e gravidade muito variá
veis. 

Keferir-me-hei ás mais importantes : 
Em 1387—Em quasi toda a Alemanha, 

e Erança. Foi estudada por um português, 
Valesco de Taronto que dela tratou, em 
Montpelier, e a descreveu no seu Philonium, 
trabalho de grande renome. Diz que as 
pessoas de idade morreram ás centenas, e 
que, em grande numero de invadidos, a tosse 
era muito penosa. 
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Em 1404—Parece tratar-se de uma Arer-
dadeira pandemia. Atacou especialmente a 
Alemanha e a França. Km Paris, foi tal a 
sua intensidade que chegaram a suspen
der se os julgamentos por falta de litigantes 
e de juízes. 

Em 1427 — Chegou um ar corrompido, 
que produziu muitos casos de doença a qual 
começava por calafrios e tosse tão ruidosa, 
(pie «nas igrejas não poliam os fieis ouvir o 
pregador pelo barulho que faziam tossindo;;. 

Em 1510 — Uma pandemia quasi uni
versal que atingiu a Italia, França e Espa
nha, e supõe-se que alcançou também a 
Africa e America. Foi descrita por Fernel, 
que lhe atribui o seguinte quadro clinico: 
f e b r e , cefalalgia violenta, tosse, opressão 
toraxica, vertigens, anorexia, dores nos mem
bros e no epigastro, e ao finalizar, a aparição 
de parotidites. Denominou-a catarro ou tosse 
epidêmica, coriza sufocante, coqueluche. 

Em 1557—Penetrou na Europa proce
dendo da Asia, pela Turquia; Estendeu-se 
pelo sudoeste para a Italia, e foi-se dissemi
nando irregularmente pela Suíça, França, 
Alemanha, Holanda, Espanha e Inglaterra. 

Foi descrita em França por Pasquier, 
com o nome de coqueluche, que assinalou 
como principais sintomas a febre, cefalal
gia, coriza, tosse violenta e seca, a principio, 
c depois acompanhada de expectoração e 
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opressão toraxiea. Também na Alemanha foi 
estudada por Forestus, e em Inglaterra por 
Stenglin, que dela fizeram descrições quási 
iguais. A melhor de>crição. porém, talvez 
seja de Valleriola, (pie, além dos sintomas já 
enumerados pelos antecedentes autores, notou 
o caracter em extremo viscoso e aderente 
dos escarros no fim da l.a ou 2.a semana, a 
grande sensação de cansasso, de esgota-
mento, a, «astenia», a insónia, repugnância 
pelos alimentos, e a terminaçA.o por suores 
profusos e fétidos 

A mortalidade, foi grande, sobretudo em 
crianças e adultos, e a terapêutica, de péssi
mos efeitos, consistia especialmente no uso 
dos eméticos, dos purgantes e da sangria. 

Em 1580—Foi, para muitos, a l." pande
mia. Alcançou quasi lodo o mundo conhecido, 
tendo porém maior intensidade na. Alema
nha, Holanda, InglaU rra, Franca, Italia. Por
tugal e Espanha, sendo em alguns pontos 
muito mortífera. Atacou com grande inten
sidade toda a parte meridional da Kuropa, 
quasi despovoando as cidades de Roma e Ma
drid. 

Apesar de ser rica em variedades deforma, 
conservou porém sempre um conjunto de ca
racteres fundamentais. (.'< rnaro denomina-a 
febre fluxionaria, notou a febre, rouqui
dão, tosse, cefalalgias, nauseas, insoma, ver
tigens, e «Jaxidào geral». Eockel diz que as 
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complicações pulmonares e as parotidites fo
ram frequentes. 

O português Zacuto constatou que o pro
gnostico era grave quando nào havia suores 
abundantes, coiisrituindo, ao conti'ario, um 
bom sinal quando apareciam, profusos, do 
quarto paia o quinto dia. 

Quanto á terapêutica, afirmou Mezerav 
que a doença nào era grave se a deixassem 
seguir a sua evolução, mas (pie os purgantes 
e as sangrias eram de efeitos funestos. 

Nesta quadra da sua historia recebeu os 
nomes de Sphmche Ztip, Spanish* pestilenz, 
pestilência universal, tusso, de ovelha, doença 
das gil/nhas, catarro fulminante, coqueluche, 
gripe: 

. Nos anos de 1742, J.743 e 1745 —nova 
epidemia que atacou de preferencia a França, 
Italia, Inglaterra e Holanda, terminando na 
Alemanha e seguindo uma trajectória deLesíc 
para Oeste. Parece que foi nesta ocasião que 
pela primeira vez se lbe deu o nome de in
fluenza. 

Em .1775-1771! — Começou em Londres, 
com a forma de um defluxo epidemico e foi 
tal a impressão que ali produziu que muitos 
habitantes emigraram para o Sul da França; 
loi Marselha atacada, e em seguida Paris, onde 
no entanto t o e um caracter benigno. Esten-
deu-se depois por quasi toda a Europa, tendo 
porem apresentado localizações variadas, lie-
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ferem-se a ela muitos medicos, como Saillan, 
Perkins. Stoll, Frank, Fothergel, etc. 

Em 1781-1782. — Aparece uma grande 
pandemia de gripe. Quanto á sua origem 
houve Várias opiniões: Para Frank teria 
começado na. Russia, onde se devam os pri
meiros casos em janeiro, depois de unia brusca 
baixa de temperatura, tendo daí irradiado 
para toda. a Europa c para todo o mundo. 

Para a maioria, foi na China que ela apa
receu primeiro e defendia e-ta origem Lcich-
tenstern. A arremetida foi tão impetuosa, que 
em poucos fiiez es percorreu quasi todo o pla
neta, tendo chegado em alguns países a para
lisar os trabalhos agrícolas por falta de braços. 
Em Berlim e Viena, dizem, estiveram ataca
dos quatro quintos da população. 

A duração da fornia típica e sem com
plicações era. de "> a 4 dias e ás vezes mesmo 
menos, havendo outros casos porém de sete 
dias. Foi geralmente benigna, sendo a maioria 
dos mortos individuos enfraquecidos, velhos 
ou cardiacos. 

Em 1800 —Surge unia grande epidemia, 
na China e outra depois na Russia que se 
estende a quasi toda a Europa.. Ha porém 
duvidas sobre a sua. natureza. Para Oilibert 
é uma cpidenjïa .do febre liioide. Em Paris 
apareceram porém as formas toraxicas, assim 
jonio em Leão. O prof Ricardo Jorge acres
centa ainda que neste ano houve uma epide-
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mia cm Cadiz que se estendeu breve pela 
Andaluzia, dizendo-se qnfi procedia de Mar
rocos. 

Durante o século xvin relata-se uni grande 
numero de epidemias e pandemias, talvez pela 
maior facilidade dos meios de comunicação 
e porcpie as publicações que nos ficaram não 
permitam o seu esquecimento. 

Em 1 8 3 3 — E' tão extensa e intensa a 
pandemia que há autores que calculam que 
75 por cento da população total do globo foi 
atacada. Começou em janeiro e fevereiro pela 
.Russia estendendo-se dali para todo o mundo. 
Em maio atingiu a sua maior intensidade. 

Ein 1836-1837 —Começou pelo Oriente, 
aparecendo em outubro de 1838 na Indo-
China e Africa do Sul. Em dezembro, na 
Russia, Erança, Suíça, Dinamarca, Alema
nha, Inglaterra, Espanha e Portugal. Du
rante o ano de 1837 estendeu-se por toda a 
Europa e Africa. 

Tendo sido muito maligna e mortifera, 
sobretudo em Inglaterra. Euster, de Mont-
pelier, fez dela uma magnifica descriçào; e 
disse que antes da epidemia houve grandes 
perturbações atmosféricas, resultando daí um 
frio húmido; que a mortalidade foi grande e 
a invasão rápida. O jornal inglês «The Ti
mes», dizia que em fins de fevereiro, havia' 
uns mil mortos por dia em Londres. 

Em 1889 e J890 — Eoi seguramente a 
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maior pandemia conhecida, se não a maior, 
pelo menos uma das que mais se difundiram. 

Há unia certa falta de unanimidade nas 
opiniões dos autores, quanto ao local do foco 
que lhe deu origem: 

Parsons diz cpie os primeiros casos se 
deram na China, depois das inundações de 
1888. 

Para, Teissier, foi em Petrogrado e Mos
cou que ela começou; para outros, na Persia 
e para outros ainda na Siberia. Igualmente 
divergem as opiniões sobre o itinerário de 
propagação da epidemia. 

Na opinião de Teissier deve-se a sua rá
pida disseminação ás linhas férreas que a le 
varam rapidamente, sobretudo aos grandes 
centros, e depois por via maritima para a 
America. Roux, Proust e Parsons estabelece
ram o itinerário da Asia á Russia, desta 
á Alemanha, daí á Áustria e Hungria e logo 
á França. 

Marco dei Pont diz que começou em feve
reiro, por um tempo quente e húmido, em 
Odessa, de onde se difundiu lentamente. Como 
porém eram diíieeis as eomunicaçèes, levou 4 
meses a chegar á Siberia; daí, em fins de 
outubro, invadia Petrogrado onde atacava 1/s 
da população, segundo Hirsch. Daqui, esten-
deu-se, como uma avalanche por toda a E u 
ropa. Em meados de novi mbro apareceram 
os primeiros casos em Berlim. Em fins de 
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novembro, entra em Paris, ao mesmo tempo 
que em Stocolmo, Copenhage, Hamburgo, 
Munich, Zurich e Genebra. Per meados de 
dezembro, aparece em Bruxelas, Londres, e 
em toda a Inglaterra. Dissemina-se por toda 
a Austria e vai até aos Balcans. Em fins do 
mês estendia-se: por um lado, pela Holanda. 
Italia, Espanha e Portugal, e por outro, pela 
Escócia, Malta, Chipre, Corfu e Gibraltar. 
Nào íicou por aqui, pois que, na primeira 
semana de janeiro de 1890, depois de cruzar 
o Atlântico, aparecia em Boston e Nova-
Yorque. 

Mês e meio depois, estava propagada por 
toda a America. Desde fins de Janeiro, pode 
dizer-se que se estendeu em todas as direc
ções: dp Hespanha passou ao Norte da 
Africa para Marrocos, Argélia, e Egipto, e. 
de Londres ao mesmo tempo :i cidade do 
Cabo (parece que levada por um griposoj. 
Em Março, aparece no Japão, Ceilão, índia. 
Brasil, Argentina, Guatemala, Pernambuco 
e Australia. Na Persia, India e Costa de 
Ouro, foi de gran Je violência, tendo vitimado 
muitosindigenas com pneumonias secundarias. 

Em Abril aparece nos Açores, no Natal, 
e Republica do Equador. Em Maio, por todo 
o resto da Africa. Durante o verão, em 
Madagascar, Jamaica, Santa Helena. Em 
suma, toda a superficie do globo, com raras 
excepções foi atingida. 
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Quanto aos caracteres clínicos desta epi
demia, são os mesmos das precedentes: Prin
cipio brusco, calafrios, cefalalgia frontal vio
lenta, quebrantamento geral e febre. Depois, 
são distintos, predominando os fenómenos 
gastro-intestinais. catarrais ou neuralgicos. 
Quanto a complicações, foram as mais fre
quentes a congestão pulmonar e a pneu
monia. A convalescença, penosa, larga e su
jeita a recidivas. 

A partir desta data, quasi todos os anos 
apareciam focos epidemicos em muitos pon
tos, atribuídos por vários scientistas a relí
quias da precedente pandemia. Vemos pois 
que o século xix foi fértil em epidemias de 
gripe, que podemos atribuir á maior facili
dade nos meios de comunicação, e a maior 
desenvolvimento da bibliografia, que assim 
pôde arquivar os estudos que sobre elas 
fizeram grandes medicos de todos os países. 

Nos primeiros 50 anos registam-se entre 
35 a 40 epidemias, de maior ou menor exten-
cão c intensidade, seguindo-se depois outros 
e terminando pela grande pandemia de 1899 
e 1890 desde cuja terminação, ha, quem sus
tente que nunca mais deixou de baver focos 
isolados, que a cada passo vêem dando origem 
a casos quasi semanais que todos os clinicos 
reg!starn, até á tremenda manifestação de 
1918-1919. 

Desta opinião é Marco dei Pont, o qual 
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acrescenta que em todo o século xx corrente, 
êle se convence, cada vez mais, de que a 
gripe passou a ser endémica, pois aqueles que 
aprenderam a conhecei a na grande pandemia 
de 1889 1890, nunca mais deixaram de vê-la 
desde então, em casos mais ou menos fre
quentes, e de maior ou menor gravidade. 

Em 1918-919—Há opiniões muito varia
das sobre a origem desta pandemia. Osalemàes, 
os americanos ( 'New York Medicai Journal», 
1918) e até alguns espanhóis são de opinião 
de que ela teve a sua origem na Espanha, de 
onde lhe veio o nome muito vulgarizado em 
toda a parte de gripe tspanlwla. 

Esta origem é porém negada por outros, 
tendo á frente o dr. Rodriguez Mendez, mé
dico espanhol e professor falecido há pouco 
em Barcelona, os quaes dizem que quando 
a gripe atacou a Espanha já assolava igual
mente outros países. 

Na «Revista Espanola de Medicina y Ci
rurgia», 1918, dizia l'i y Lu fier teí tido a 
sua origem nos Balcans, de onde se estendeu 
pelas margens do Mediterrâneo á Italia, 
França e Espanha. Parece porém que nessa 
ocasião já ela fazia os seus estragos nestas 
nações e ainda na Suíça e Holanda, segundo 
opinião de diversos escritores. 

Massari e Netler, disseram que havia 
casos muito frequentes na vanguarda e reta
guarda do exercito francês e, em 1 7 de maio 
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de 1918, chamava Chauffard a atenção sobre 
a epidemia existente em França, ante a 
«Sociedade Medica dos Hospitais o. 

Ginns, (Med. Verein, Berlim, agosto de 
1918) medico alemão, nega a origem espa
nhola e diz que já em Abril a gripe acometia 
o exercito alemão da frente ocidental. Urna 
informação oficial diz igualmente que em 
Abril já havia casos de gripe em algumas 
regiões da Italia. O «Comité da Gripe do 
Conselho Consultivo da Direcção Geral e 
Serviço de Sanidade militar britânica em 
França» diz, nos seus informes oficiais, que 
a epidemia começou em Abril pelos 1 ° e 2.° 
corpos de exercito, ao mesmo tempo que por 
Rosen e Wimereux; que, depois de uma 
trégua, reapareceu violentamente nos i." e <V 
corpos de exercito, c em meados de Maio no 4." 

Os primeiros casos parece terem sido 
diagnosticados nos postos de evacuação, por 
uns, de «pirexia de origem d 'seonhecida» e 
por outros de «febre dos três dias ». 

Faz notar o «British Medical Journal», de 
9 de Novembro de 1918 (pie nos anos de 
1910 e 1917, foi encontrado varias vezes o 
bacilo de Pfeiffer em casos de nefrites das 
trincheiras e bronquites, supondo que este 
mesmo bacilo, fqtie ainda hoje não sabemos 
se é ou não o agente inlicioso da gripe) fui 
adquirindo cada vez mais virulevcia (?) até 
que estalou a pandemia, 
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Na opinião do Dr. Rodriguez Méndez, de 
Barcelona, o germe existe (esporádico, endé
mico) e quando o meio ambiente lhe é fa
vorável, passa da categoria de inofensivo 
saprofita, a agente produtor da gripe, talquai 
sucede com outros agentes que existem por 
toda a parte e que nós mesmos albergamos 
com frequência. 

Desta forma, seria mesmo natural que, 
em vez do um, tivessem sido muitos os focos 
de origem desta grande pandemia, porquanto 
por toda a parte havia sementeira e o terreno 
humano (por motivo da guerra) se encontrava 
em excelentes condições para frutificar. 

Vamos agora estudar a epidemia por 
todo o globo. Unicamente com o fim de dar 
uma orientação ao nosso modesto trabalho, 
começaremos do Oriente para o Occidente 
pela 



CAPITULO I I 

Asia 

JAPÃO —Durante a primavera de 1918 
houve epidemia de gripe no Japão, não se 
tendo porém publicado nenhuns dados sobre 
ela. («Japon Medical World», 1918). Em 
Outubro adquiriu maior intensidade, tomando 
então verdadeiramente o caracter pandémico, 
tendo sido invadida quasi toda a população, 
sendo, contudo, relativamente pequena a mor
talidade. No exercito japonês houve 25.915 
doentes, tendo falecido apenas 121. Fize-
ram-se, como nas outras nações, estudos ba-
ctereologicos, sendo, infelizmente, como em 
outras partes, indecisos os resultados. Houve 
ao todo uns 240.000 mortos. 

INDIA — Foi duramente atacada. Por um 
telegrama expedido pelo comissário sanitá
rio Norman White ao governo inglês e pu
blicado por «The Times», sabe-se que o 
numero de mortos foi de 5.000.000 na índia 
inglesa, e 1.000.000 nos estados indigenas, 
números estes referentes ao ultimo trimestre 
de 1918. 

Quanto ás formas clinicas, no jornal «The 
Indian Medical Gazette», de Janeiro de 1919, 
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pela pena de R. N. 0 . Moynan e L. D. 
C. Meneses, diz-se que entravam no Hospi
tal de Colaba clesde 15 de Agosto a 1 G de 
Outubro 620 soldados ingleses atacados, que 
foram classificados em 3 grupos: o tipo beni
gno ou catarral, com 3 dias de febre, o tipo 
bronquitico com 5 ou 6 dias de febre, e o tipo 
broncopneumonico. Neste contavam-se 35 
doentes, dos quais faleceram 12. 

Fizeram-se investigações baclerenlogioas, 
no muco nasofaringeo, escarros, culturas de 
sangue e liquido cefalorraquidiano e, depois 
da autopsia, no fígado e baço. Além da flora 
microbiana do aparelho respiratório, encon
traram no muco e no escarro, abundância 
de diplococos polimorfos que tomavam o 
Gram, bacilos de Pfeiffer, que o tomavam, em 
menor numero, e diplococos que o tomavam 
(pneumococos), em maior numero que os pre
cedentes. 

Acrescentam os dois clínicos, que lhes pa
receu efectuar-se o contagio por contacto 
directo, que a incubação dura de algumas 
horas a 3 dias, e que a idade media dos ata
cados é de preferencia os 28 anos. 

MESOPOTAMIA. — A difusão foi grande, 
o tratamento mais aplicado e de melhores 
resultados, consistia em deixar respirar ao 
enfermo o ar livre. 

Durante o mês de Dezembro a gripe alas
trava na Arabia, especialmente em Aden, 
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Europa 

Nenhuma enfermidade se difundiu tão 
rapidamente, nem causou tantas vitimas: 
Diz-se que os mortos foram na Europa de 
uns 6.000.000 ! 

São unanimes as opiniões neste ponto. 
Sabemos que a Russia foi muito mal tratada. 
Devido talvez á sua situação politica e social 
não foram publicados ainda dados para uma 
estatística rigorosa, nem pormenores para a 
historia da gripe naquele país; o mesmo 
diremos da Turquia, da Bulgaria, Servia, 
Romania e Montenegro. Diz Lederer que na 
Turquia foi grande a mortalidade: de 28.000 
atacados, faleceram 300. 

ALBANIA—Segundo dados remetidos por 
G. Heyner e R. Caillé á Academia de Medi
cina de Paris, e sobre os quais informou 
Letulle na sessão de 21 de Janeiro de 1919, 
foi grave a epidemia na Albania. Em Kory-
tza, foi estabelecida uma ambulância, que 
durante os mêzes de Maio, Junho e Julho, 
recebeu numerosos doentes. 

Calmou em fins de Julho para se repetir 
com intensidade em Setembro e Outubro. A 
maior parte dos casos foram benignos. Na 
ambu1 anciã apenas foram recolhidos os casos 
graves, tendo chegado a reunir umas 433 
observações clinicas, das quais se depreende 
que houve 3 formas: bronquite aguda gene-
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ralisada com febre alta, congestão pulmonar 
uni. e bilateral: também hiperterrnica, e bron
copneumonia com. focos múltiplos. 

Houve também 5 casos de forma tifóide, 
com congestões pulmonares tardias. A mor
talidade durante o mês de Outubro foi de 80 
por cento. 

HUNGRIA — Ocorreu aqui um facto inte
ressante: British Med. Journ., 7 de Dezembro 
de 1918 — Grassando a gripe com intensidade 
em todo o país, e havendo em Neuschl um 
sanatório de tuberculosos com 2.400 doentes 
não tendo sido isolado o hospital, permitin-
do-se antes todas as relações com o exterior, 
reconhec(ui-se que dos tuberculosos em trata
mento nenhum foi atacado pela gripe, ten-
do-o porém sido e rudemente o pessoal clinico 
e de enfermagem. Lommerfield, que I o 
director do hospital crê que a imunidade dos 
seus tuberculosos foi devida a estarem subme
tidos ao uso da creosota, que actua como 
agente profilático. A confirmar esta opinião, 
temos que de entre os tuberculosos alguns, 
poucos, foram atacados e justamente aqueles 
que pelo seu melhor estado de saúde, não 
faziam uso da creosota. 

' GRÉCIA — Epidemia benigna em Maio. 
Nos últimos 4 meses de 9 1 " , houve 1.709 
casos fatais. 

AUSTRIA — Em algumas regiões a gravi
dade foi grande. Diziam jornais alemães que 
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em princípios de Outubro havia 109.000 
enfermos. Em Viena foram atacados 75 por 
cento das mulheres, e em 90 por cento destas 
havia focos purulentos nos pulmões. A situa
ção em todo o país foi grave, tanto mais que 
se fizeram sentir muito, por motivo da guerra, 
a falta de alimentos, medicamentos e me
dicos. 

Iîeferem que numa epidemia ocorrida num 
quartel, de 712 doentes faleceram 3G. A 
mortalidade foi de 58 por mil; e, desde 1 
de Setembro a 19 de Outubro, morreram 
3:945 pessoas. 

SUÍÇA — Em Zurich a mortalidade foi 
de 41 por cento, de 20 a 26 de Outubro, 
recaindo quasi toda em jovens e velhos. Em 
Genebra causou estragos nos quartéis. 

ALEMANHA—Como em todos os países 
teve umas regiões mais atacadas do que 
outras; no entanto a totalidade dos casos foi 
grande e a disseminação rápida e precoce. 
Só no exercito houve no mês de Junho 
200.000 atacados, o mesmo sucedendo na 
população civil. Em Breslau, por exemplo, 
havia UIIB 1.000 enfermos cada dia, com 
grande quantidade de mortos, isto antes de 
chegar a Outubro. Dizia um periódico me
dico alemão (•Miinch. Med. Woch»), em Ju
lho, que a maioria dos doentes não chegava 
aos 30 anos. 

O diagnostico de gripe foi estabelecido pela 
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analogia dos sintomas com os apresentados 
pela epidemia de 1889, visto que, apesar do 
grande interesse na pesquisa do bacilo de 
Pfeifter, este só raras vezes foi encontrado, 
aparecendo com muito mais frequência o 
pneumococo e estreptococo. Sdgundo Sch-
wenkenbecher («Aertzl Verein Frankfurt», 2 
de Setembro de 1918) desenvolveu-se em 
Frankfort uma epidemia antes de aparecerem 
Espanha, viu 300 doentes nesta cidade, dos 
quais morreram 45. Que na primavera já 
havia muitos casos de gripe tanto na frente, 
como no interior do império. 

Em Berlim houve 41 por cento de casos 
fatais. Em Hamburgo, 47 por cento. Em 
Breslau, 72 por cento e em Nuremberg, 60 
por cento. 

Nos casos graves predominaram as locali
zações pulmonares e fenómenos de uma grande 
intoxicação geral. 

Quanto á etiologia estão muito divididas 
as opiniões. O próprio Pfeiffer, de Breslau, 
diz ter encontrado o seu bacilo em 80 por 
cento dos casos, incluindo autopsias. 

Olsen, de Hamburgo, diz tê-lo encontrado 
em 72 por cento. Lobernheim e Nova Coie 
igualmente o reconheceram em 40 casos es-
tildados em Berlim. Por outro lado, Handel-
baum não o viu em nenhum. 

Este, de acordo com a Escola de Munich, 
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negam mesmo ao bacilo de Pfeiffer o papel 
etiológico. 

Von Bergmann, propõe que não se lhe 
chame bacilo da influenza. Para H. Sahli, 
trata-se de um virus complexo, em que 
entram em simbiose formando uma espécie 
de unidade superior, o b. de Pfeiffer, o pneu-
mococo, e o estreptococo. 

NORUEGA — Antes de Outubro havia já 
100.000 casos declarados, sendo 2.000 fatais. 
Até 18 de Outubro, houve 4.174 com 672 
mortos. 

Em Novembro, 2G.058 e 579 mortos e 
em Dezembro 9.388 com 189 mortos. Em 
Estokolmo 40 por cento da população foi 
invadida. 

DINAMARCA—Não foi das mais atacadas, pelo 
contrario. Sendo a população de 3.018.000, 
teve em Setembro 10.057 casos; em Novem
bro 151.864 e em Dezembro 135.618. 

Em Copenhague, que tem 539.000 habi
tantes houve 15.068 casos durante o mês de 
Novembro e daí até princípios de Janeiro 
11.847 apenas com 20 mortos. Na totalidade 
a percentagem de atacados foi de 4 4 por 
cento. 

HOLANDA—Van de Velde, («Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeí-kuiliJe:», de 17 de 
Agosto de 1918), diz que a gripe chegou á 
Holanda importada da Alemanha por traba
lhadores holandeses, a respeito dos quais não 
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se tomou quaisquer medidas porque os ale
mães, não obstante os estragos que a gripe 
lhes causou, não fizeram nenhuma advertên
cia. Começou pela fronteira em Linburgo. 

Desde Julho a Outubro, inclusivamente, 
houve 7.872 casos complicados com localiza
ções pulmonares, dos quaes faleceram 3.832. 

Em Novembro foram 10.G7G os doentes 
e em Dezembro 2.S86. 

A declinação foi mais rápida que em 
outros países. Segundo a Oficina Central de 
Estatística, a mortalidade foi em toda a nação 
de 1,92 por mil, de Julho a Setembro; de 
9,83 em Outubro; de 30,2<í em Novembro 
e de 9,40 em Dezembro. 

ESCÓCÍA—Apareceu aqui a primeij-a inva
são de gripe, cm meados de Abri!, com caracter 
benigno, tendo apenas causado 4 mortes. Nos 
últimos meses de 1918 e nos primeiros dois 
meses de 1919, esse numero atingiu, porém, 
1.197. 

INGLATEUIU-Apesar de estar cm guerra, 
foi este país um dos que mais se dedicou ao 
estado da gripe Não foram, porém, unanimes 
as opiniões que dela se fizeram. Assim, 
houve quem discordasse do diagnostico de 
gripe pelo facto de não ser encontrado o 
germe especifico (Burnford, «British, Medical 
Journal», Junho de 1918). 

Quanto ao agente especifico foram tam
bém muito variadas as opiniões. Uns econ-
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travam muitas vezes o b. de Pfeiffer, outros, 
como Willians e Lissle («The Lancete», Julho 
de 1918) não o encontraram. 

^ Em 1G de Novembro de 1918 publicava 
«The Lancete» um memorandum, redigido 
pelo «Royal Colleg of PhysuiansoiLondon», 
em vista das constantes contradições que se. 
bani na imprensa, qualificando à epidemia, 
identificando-a com a de 1889-1890 e sobre
tudo; expondo uma serie de conselhos, espe
cialmente sobre a forma de evitar o contagio. 

Manifesta as suas duvidas sobre a acção 
do b. de Pfeiffer como agente causal, sem 
lhe negar o valor de agente secundário. Diz 
que o pneumococo e o estreptococo parecem 
ser nesta epidemia os responsáveis da maior 
parte dos casos fatais. Diz que a transmissão 
se faz pelas secreções mucosas do aparelho 
respiratório, projectadas a grande distancia 
e em fina pulverização quando o doente 
espirra, tosse ou fala alto. Diz que também 
se propaga por contacto direto ou intimo, o 
porisso aconselha a evitarem-se as aglome
rações, mesmo nos acampamentos. 

Recomenda como preventivos os gar<>-a-
rejos de 4 ou de 5 em 5 horas ou pelo menos 
de manhã e á noite com xx gotas de hipoclo-
rito de sódio em um copo de agua quente. 
Para as fossas nasais manda sorver varias 
vezes por dia uma solução de uma colherita 
de sal comum e 57 centilitres de agua quente, 
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Aconselha também uma vida higiénica, 
sem excessos, com boa alimentação e condena 
especialmente os excessos do alcool. 

Em fins de Outubro tomou a epidemia 
grande incremento. Caíram doentes umas 
1.000 telefonistas em Londres. 

Segundo a estatística geral feita pelo 
Registrar general, nas 96 grandes cidades de 
Inglaterra, e País de Gales, com mais de 90 
mil habitantes, num tojal de 16.545.401 
individues na semana que acabou em 5 de 
de Outubro, houve 187 casos fatais. Na 
seguinte, 646 c desde então até 13 de Dezem
bro nunca foi inferior a 1.000 o numero de 
óbitos por semena. A semana em que foi 
maior o numero de mortos foi na de 2 a 9 
de Novembro com 7.560 óbitos. Não acabou 
ainda aqui a gripe pois que nas semanas que 
terminaram em 4, 11 e 18 de Janeiro, houve 
em Londres respectivamente 65, 68 e 43 
casos fatais e nas '96 grandes cidades, in
cluindo Londres, 441.380 doentes, com 274 
casos de morte. 

FhANÇA. — Os trabalhos realizados em 
França pelos seus medicos e higienistas mais 
distintos sobre a gripe foram numerosos. 

Em geral, a epidemia em França como 
em outros países foi benigna durante a pri
meira invasão. A partir de Julho, porém, 
a^ravou-se muitíssimo. Seguiu pois os três 
períodos: período benigno e de fraca dissemi-
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nação, período de calma, e período de intensa 
e grave difusão, ou período de recrudes
cência. 

Houve regiões mais castigadas que outras 
e as formas predominantes foram as tora-
xicas. 

Netter (Academia de Medicina de Paris. 
1 de Outubro de 1918) reputa esta epidemia 
igual à de 1889, atribuindo a esta a imuni
dade dos velhos. Encontrou 16 vezes (em 26 
casos) o cocobacilo de Pfeiffer nos escarros 
dos doentes; 8 vezes, (em 1 1 casos) no suco 
pulmonar, por punção, no vivo e na autopsia. 
1 vez (em 10 casos) na pleurisia purulenta e 
2 vezes (em 12 casos) em heniocultiiras. No
tou também que éle faltava, nos casos em 
que existia o estreptococo. 

Richet, filho e Barbier, nas suas investiga
ções microbiológicas encontraram que a infe-
ção era monomicrobiana em 18 por cento dos 
casos; polimicrobiana desde o começo em 
58 por cento e polimicrobiana secundaria
mente em 23 por cento. 

Em Paris, desde 15 a 25 de Outubro, a 
media diária de atacados foi de 450 adultos. 
No dia 26, de 285; dia 27, de 253; dia 2*. 
de 274. 

Na semana de 17 a 24 o numero de mor
tos foi de 2.558 e na anterior, de 1.944. 

Em Fevereiro e Março, recrudesceu nova-
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mente a epidemia., sendo numerosos os casos 
fatais por toda a França. 

Em Marselha, de 4.000 soldados gripo* 
sos, faleceram, durante os meses de Julho, 
Agosto e Setembro 9 por cento. 

ITÁLIA — No dia 10 de Outubro, Lutrario, 
director geral da Sanidade publica, apresen
tou ao conselho superior de sanidade um 
relato sobre a gripe de que nós extraímos 
alguns dados: Diz que já em Abril houve 
muitos casos no Colégio do Principe de Ná
poles em Assise; disseminou-se por varias 
províncias, atingindo por fim as tropas da 
frente. 

A mortalidade loi muito pequena, mas 
quando em Julho se julgava jâ terminada, eis 
que irrompe em Calabria com grande vio
lência; dissemina-se rapidamente em todas as 
direcções, estando em Setembro, toda a nação 
atingida com maior ou menor gravidade. 

Em Venesa a mortalidade não passou de 
3 por cento. 

Em Outubro decresceu em alguns pontos, 
tendo porem aumentado em outros. Admite 
este autor três recrudescencias e duas pausas, 
o que geralmente sucedeu em quasi todos os 
países : 

A invasão, que teve lugar na prima
vera e chegou até ao estio com um grande 
poder de difusão mas de caracter benigno. 
Seguem-se uma calma até meados de Junho e 
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depois uma recrudescência em Julho que vai 
aumentando em Agosto e Setembro e chega ao 
seu auge em Outubro, não deixando livre ne
nhuma província, e sendo a sua gravidade 
muito maior do que na l.a investida. Chegou 
enfim nova pausa, que foi até meados de De
zembro e por fim novo período de epidemia 
que durou até fins de Fevereiro, entrando 
neste mês ainda com uma grande intensidade. 

As localizações gastro-intestinais e ner
vosas foram escassas. 

Predominaram as complicações pulmo
nares nos casos graves. 

A partir da 2.» metade de Setembro até 
25 de Fevereiro, houve 165.000 mortos. O 
máximo desbaste produziu-se em Outubro. 
No exercito mobilizado, na frente, a gravi
dade foi pequena. Os casos fatais foram 
causados quasi todos por infecções secun
darias. 

Numerosas observações tendem a admitir 
uma imunidade mais ou menos acentuada e 
prolongada por uma primeira investida. 

_ Quanto a medidas proiilaticas são de 
opinião os autores italianos de que elas 
não podem passar de preceitos gerais. 

A essência do mal, o poder difusivo e 
principalmente o mecanismo do contagio, pri
vam os governos de pôr em pratica com 
resultados satisfatórios as medidas aconse
lhadas pela siencia. 
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Houve países onde o governo obrigava a 
respeitar certas medidas, bem rigorosas, e 
nem assim os resultados foram de molde u 
servir de exemplo a outros. 

Na America do Norte (S. Francisco) por 
exemplo, foi decretado obrigatório o uso da 
mascara, sob pena de uma multa. 

Quanto ao agente microbiano, fizeram-se 
vários estudos, divergindo muito as opiniões. 

Micheli y Satta inclinam-se para um 
virus filtravel. 

Marchiafava é de opinião que o agente e 
desconhecido, e que os encontrados corres
pondem ás infecções secundarias, admitindo, 
até certo ponto, um virus filtravel pois que 
experiências recentes conseguiram produzir 
no macaco o síndromo gripal e broncopneu-
monico, coin a injecção desse virus. 

Badaloni também acha provável que se 
trate de um vinis filtravel, mas para o caso 
de formas ligeiras, sem complicações, atri
buindo estas ao bacilo da influenza, estrepto
cocos e pneumococos. 

Huygiora apresenta uma nota interes
sante, como facto relacionado com a meteo
rologia, dizendo que em Tarento, decresceu 
rapidamente quando o tempo era frio e seco, 
estendendo-se muito quando o tempo era 
quente e húmido. 

ESPANHA — Houve em Espanha como em 
quasi todos os países, a principio, duvidas e 
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divergência de opiniões sobre o diagnostico 
• desta doença, que tendo sido como é notório 

muito benigna na sna primeira investida, 
não apresentando localizações pulmonares, 
etc., foi por muitos chamada febre dos 3 
dias. J á assim não sucedeu depois, na se
gunda arremetida, por Setembro, e Outubro, 
de uma gravidade de molde a produzir a 
grande quantidade de óbitos que vimos estu
dando por toda a parte e continuaremos. 
Fiíierain-se publicações e conferencias varias 
sobre a gripe que muito honram os seus 
autores. 

Codina Castelví faz uma bela descri-
pçào na Real Academia de Medicina de 
Madrid, em 25 de Maio. Ainda estávamos 
em presença da l.a invasão, muito benigna. 
Relaciona este clínico a aparição da gripe 
com mudanças bruscas de temperatura, pois 
que tinha havido em Maio, uma súbita baixa 
de temperatura, depois de um calor verda
deiramente estival. Nota muitos pontos de 
contacto entre esta epidemia e a de 1889, 
sem que nesta apareçam, no entanto, as loca
lizações pulmonares que na outra eram tão 
frequentes. 

Houve duas arremetidas, como em geral 
por toda a parte: a l.a em Abril e Maio 
muito benigna e de disseminação muito rápida. 
(Diz um medico espanhol que na povoação 
de Vilares, com 100 habitantes, no dia 1G 

* 



66 

de Julho caíram de cama 75!); a 2." a partir 
de Setembro, com grande abundância de 
casos graves, predominando os fenómenos 
catarrais. 

Não foi bem determinado o foco ou fo
cos originários. 

Martin Salazar, é de opinião que foi 
importada por algum emigrante, visto que a 
havia já no Norte da America e em outros 
países. Não estando bem determinado o ponto 
de partida, que seriam provavelmente focos 
múltiplos, o que é certo é que em Outubro 
grassava intensamente por toda a Espanha, 

Em Barcelona, por exemplo, houve nesse 
mês uns 150.000 doentes de gripe, e esta
vam uns 15.000 doentes ao entmr-se em 
Novembro. 

Sanchez de Vai calcula em 200.000 o 
numero de óbitos pela gripe em toda a Es
panha; que o numero de atacados foi de 2 e 
meio a 3 milhões; que a mortalidade na 1 / 
fase foi de 1 a 2 por cento, na segunda de 
10 a 25 por cento, conforme os focos e a 
media total de 12 a 15 por cento. 

BÉLGICA — Os primeiros doentes na Bél
gica foram 3 oficiais aviadores franceses que 
viajavam de comboio, idos de Reims e que 
ainda era viagem sentiram os primeiros sim-
tomas. 

Deram entrada no Hospital Mditar belga 
de «Cabourí , em Adinkerke. em 27 de Abril. 
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Daí em deante o numero de doentes que 
entravam de todo o exercito era sempre 
crescente, sendo contado muito benignos 
todos os casos, tendo curado todos os doen
tes (190) que entraram neste hospital desde 
27 de Abril a 17 de Maio. As complicações, 
geralmente pulmonares, começaram então a 
aparecer: em Maio 18 casos complicados, em 
Junho 19, em Julho 37, em Agosto, 113, 
cm Setembro, 300 e em Outubro 692. 

Esta recrudescência de Setembro foi ge
ral na Bélgica, tanto no exercito da frente 
como na população civil, talvez motivada 
pela modificação das condições atmosféricas 
(primeiros frios e chuvas) e ainda porque 
no país se faziam sentir, então, faltas de toda 
a ordem, especialmente de provisões por falta 
de vias de comunicação, íalta de socorros 
medicos necessários, etc. 

Não obstante estar esta nação em plena 
guerra e depois dos horrorosos sofrimentos 
que padeceu, os médicos, dedicaram-se com 
grande cuidado ao estudo desta epidemia a 
maior parte, em pleno acampamento. O pri
meiro trabalho é de Nalfe, Spehl, Colard e 
Tirket e tem por titulo: «A Epidemia de 
gripe, no exercito de campanha belga». 

^ E ' destes autores uma interessante opi
nião sobre o facto verificado em quasi toda 
a parte de serem mais gravemente atacados 
os indivíduos mais robustos. 
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Se dois indivíduos respiram juntos e du
rante o mesmo tempo uma mesma atmosfera, 
o que tiver a respiração mais superficial e 
mais curta, introduzirá menos germens nas 
partes profundas do pulmão, do que aquele 
que a tiver mais ampla e mais espaçada, pois, 
no primeiro, o ar será melhor filtrado nas 
vias superiores; e, os poucos micróbios que 
penetrem irão de preferencia para a parte do 
pulmão em que a ventilação seja maxima, 
enquanto que no 2.° caso, esses micróbios são 
levados mais para as vias inferiores, serão 
distribuídos mais uniformemente e como con
sequência, a densidade e extensão do dano 
pulmonar serão maiores. Desta forma, não é 
raro vêr-se que um individuo fraco, de 
pequeno tórax escape do contagio, ou lhe 
não seja este muito nocivo, enquanto que a 
outro, robusto, de largo tórax e ampla res
piração aconteça o contrario e ainda, poderá 
dar-se que o primeiro possa permanecer um 
grande espaço de tempo num ambiente con
tagiante e resulte ileso e que o 2.° com 
muito menos tempo de permanência, ali re
sulte gravemente atingido. 

Apareceram nesta epidemia muitas vezes 
complicações pulmonares, que eram mais 
graves em indivíduos que sofriam já ante
riormente de bronquites crónicas ou asmáti
cos, ou ainda naqueles que tinham sido 
atacados por gazes asfixiantes. 
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A mortalidade orçou por 20, e 22 por 
cento dos atingidos, referindo-se esta percen
tagem aos meses de Setembro e Outubro. 

PORTUGAL — O nosso país, em comuni
cação directa com a França e tão visinho da 
Espanha, não podia escapar também ao ter
rível flagelo ; e assim, parece que trazida de 
Iíspanha, pela fronteira do Alentejo por tra
balhadores de Badajoz e Olivença, apareceu 
em fins de Maio em Vila Viçosa e logo a 
seguir em algumas povoações perto de Elvas 
e Arronches, espalhando-se dali ás cidades 
de Lisboa e Porto. Aqui, começaram por 
aparecer 18 casos no Aljube, e em Lisboa 
50 no forte de Monsanto. Com extraordiná
ria rapidez, invadiu a maior parte da popu
lação, estendendo-se por todo o país até fins 
de Julho, em que declinou rapidamente. 

O tipo clínico desta primeira invasão é o 
de simples gripe, sem complicações pulmo
nares. 

Denominou-se, em razão da sua origem 
relativamente a nós, de gripe espanhola, ou 
bailarina. 

Em Agosto faz nova arremetida, apare
cendo os primeiros casos em Gaia. Do quar
tel de artilharia 6 na Serra do Pilar, vieram 
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para o Hospital militar desta cidade muitos 
doentes com complicações pulmonares, pre
dominando a bronco-pneumonia. Nessa al
tura, ainda aluno do 5." ano, estávamos em 
serviço no Hospital Militar, mobilisado como 
aspirante-médico miliciano, sendo-nos con
fiada a assistência, a doentes que eram inter
nados no antigo Hospital de Crianças Maria 
Pia, transformado então em enfermaria de 
isolamento anexa ao Hospital Militai-, e diri
gida superiormente pelos distintos clínicos 
Snrs. Drs. Eduardo Torres e Carteado Mêna. 

A grande afluência de doentes que dia a 
dia ali davam entrada, de forma a inundarem 
todas as dependências desse pequeno lios 
pitai, e daí o nosso aturado trabalho, não 
nos permitiu colher os apontamentos neces
sários e que muito a propósito neste capítulo 
gostaríamos de apresentar, limitando-nos 
assim, a dizer, que notamos uma grande 
frequência de complicações pulmonares, mui
tas vezes fulminantes, e não raro mortais. 

Foram de grande utilidade pública as 
instruções divulgadas pelo eminente profes
sor Dr. Ricardo Jorge, Director Geral de 
Saúde, (27 de Setembro) referentes a: de
claração obrigatória, medidas de higiene 
geral e individual, hospitalisação de doentes, 
organisação da assistência médica e socorros 
pecuniários aos indigentes, etc. 

Daqui se estendeu a epidemia bem rápi-
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damente pelo vale do Douro e Beira, e em 
Outubro todo o país se estava debatendo nas 
garras desse terrível flagelo, que, tantas víti
mas arrebatou. 

Como facto eurioso e digno de nota cita
rei o seguinte que me foi referido por muita 
gente da propria região. 

Em Traz-os-Mon tes, e na margem direita 
e muito proximo do Rio Tua entre rochas 
escarpada», fica situada uma pequena povoa
ção pertencente ao concelho de Alijó, cha
mada Amieiro; quando a epidemia grassava 
intensamente em Alijó, S. Mamede de Tua, 
outras povoações que lhe ficam perto, os 
habitantes deste pequei i :o povoado, reuni
dos, decidiram isolar-se, não permitindo 
o mais ligeiro contacto com indivíduos dou
tras terras; para isso estabeleceram vigias, 
que se mantinham dia e noite nos arredores 
da povoação, não permitindo ali a entrada 
nem saída de ninguém. De tarde acendiam 
pelas ruas e nas casas, grandes fogueiras de 
rama de pinheiro e eucalipto, que alimen
tavam durante a noite, e assim conseguiram 
afugentar a malina que ali não conseguiu 
entrar. Garantem-me, que de facto ali não 
houve um único caso de gripe e, dizem-me 
mais que idênticas medidas foram já tomados 
pelos habitantes desta teira por ocasião da 
anteiior epidemia de 1889-1890, com idên
ticos resultados. 
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Não me é fácil organizar uma estatística 
geral da mortalidade; no entanto alguns 
auctores reputam-na, no mez de Outubro, em 
30 a 50 por cento dos doentes. KA Pandemia 
gripal;; por Almeida Garrett («Portugal Me
dico» 10-918) . 

Africa 

Do continente africano temos poucos dados 
para fazer a história da passagem por ali da 
gripe, e ainda menos para uma estatística. 
Do litoral, alguma coisa se sabe, mas do in
terior quasi nada. 

Parece, no entanto, que a primeira inva
são da epidemia teve ali logar nos meses de 
Junho e Julho, com caracter muito benigno, 
e sem complicações. O Transwaal, foi um dos 
primeiros infectados, assim como o Gabo. No 
Natal, chegou a paralisar o comércio, tendo 
sido atacados 40 por cento da população. A 
maioria dos atacados foram indivíduos de 
meia idade e os de preferencia mais robustos. 
Na Colónia do Cabo, houve 139.475 óbitos, 
sendo 11.727 de europeus. No Transwaal fa
leceram 8.207 europeus e '25.397 indígenas. 
Em Orange, 2.942 europeus e 7.495 indíge
nas; no Natal, 362 europeus e 13.G90 indi-
genas. Estes números referem-se á segunda 
invasão nos últimos meses de 1918. 

No Congo Belga, morreram 500.000 ne
gros. 
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Numa pequena povoação do Transwaal, 
de cerca de 1.000 habitantes, o chefe, vendo 
que nas povoações em volta grassava a gripe, 
ordenou medidas rigorosas de isolamento dos 
seus súbditos, estabelecendo guarda de dia e 
noite para impedir a entrada e saída de qual
quer pessoa, e assim, conseguiu que dentro 
desse pequeno povo não houvesse um único 
doente de gripe. 

Nas Ilhas Canárias não se conhecia a 
gripe grave, com complicações. A primeira 
invasão, em Maio, passou quasi despercebida. 
Os primeiros casos, registaram-se ali em 
Agosto e Setembro, em viajantes procedentes 
de Espanha. Nos principies de Outubro o 
navio «Infanta Izabel», procedente de Vigo, 
desembarcou mais de 500, gravemente ataca
dos, no Lazareto de Gaudo, algumas léguas 
ao sul^ da ilha Grande. A breve trecho se 
disseminou a epidemia por todas as ilhas, 
mesmo pelo interior, com caracter grave, e 
predominando as complicações pulmonares e 
pleuraes, com temperaturas elevadíssimas, 
delírio e hemoptises abundantes. Invasão rá
pida, sem incubação aparente. Houve muitos 
casos de morte repentina, e foi ao todo grande 
o numero de mortos. 

A infecção atacou de preferencia indiví
duos robustos. 
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Oceania 

Nenhuma das ilhas deixou de experimen
tar a epidemia. A invasão efectuou-se por 
Java e Borneo, estendendo-se por todos os 
arquipélagos. 

Em Janeiro e Fevereiro de 1919, é que 
parece que a epidemia atingiu o seu máximo 
de intensidade. 

Australia 

Aqui já em 1915 e 191G se deram alguns 
casos fatais de gripe; 889 em 1915, e 278 
em 1916. 

A estatística referente a 1918 e 1919, 
ainda nào é conhecida. Por noticias de Lon-
dres no «Daily Mail», sabe-se porém que cm 
Janeiro de 1919, a epidemia grassava ali 
intensamente. O governo ordenou o uso obri
gatório de máscaras, para o que mandou ali 
distribuir umas 700.000, assim como proibiu 
todas as aglomerações nào permitindo mesmo 
o ingresso nas egrejas, parecendo, porém, 
que apesar de todas estas medidas a epide
mia continuou, não tendo sido muito satis
fatórios os resultados. 

América 

CANADÁ—Em Outubro de 1918, estavam 
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infectadas as principaes cidades e em Janeiro 
e Fevereiro ainda eram muitos os doentes. 

Parece que a infecção foi propagada dos 
Estados-Unidos, ou da Europa mesmo. 

ESTADOS-UNIDOS —Houve opiniões várias 
sobre a procedência da epidemia. Rodrigo 
Bivcro era de opinião que ela foi importada 
de Tanger e possessões espanholas ao norte 
da Africa. Outros, dizem que foi levada de 
Cadiz por passageiros para Boston. (J. J . 
Kaegan, «Journal of the Amer. Med. Ass.», 
28 de Nov. 1918). O que é certo, é que rapi
damente ela se disseminou por todo o paiz. 

A gripe tomos grande incremento nos 
acampamentos militares; caleula-se que du
rante o seu periodo agudo o número de ata
cados era de uns 1 2 mil diários, e os mortos, 
em média, uns 400. 

Em algumas semanas atingiu o número 
de atacados a 150.000, e o número de óbitos 
a 2.500, em grande parte com pneumonias. 

No acampamento militar de Shermann 
(Ohio), sendo a população militar de 33.044 
soldados, destes, foram atacados 10.979 (33,2 
por cento). A mortalidade foi de 7,66 por 
cento dos enfermos, e, 2,55 por cento do efe
ctivo. 

Esta mortalidade foi devida quási exclu
sivamente a edema inflamatório agudo do 
pulmão, ou a pneumonias. 
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0 B. de Pfeiffer não foi visto com mais 
frequência que nas condições normaes. 

Em 46 cidades americanas, faleceram 
111.588. 

Só no exército, composto de 338.257 
homens, houve 17.000 mortos. 

Nos indivíduos de cor parece notar-se 
menos receptividade, tend© sido porém neles 
mais frequentes as pneumonias, e maior a 
mortalidade. 

Em Chicago, desde que começou a usar-se 
a mascara, diminuiu muito o numero de 
doentes. 

Em Filadélfia, a gripe fez grandes estra
gos; de 320 pneumonicos, faleceram 90. 

Das mulheres grávidas, apenas se salva
ram quatro. (Howard Fussel «Sue. Méd.», 
28 de Outubro). No hospital metodista in-
grassaram dez, numa semana, tendo sucum
bido nove; dos filhos, só 3 nasceram vivos. 

Em New-York apareceram os primeiros 
casos em 18 de Setembro que em breve atin
giam o numero de 200 e 300 diários, tendo 
chegado a 2.000. Houve necessidade de im
provisar muitos hospitais, e a situação com-
plicou-se com frio intenso e grandes nevadas 
que aumentaram muito a mortalidade. Desde 
18 de Setembro a 20 de Outubro, o número 
de doentes registados foi de 62.562 e o de 
mortos 3423. Na semana que terminou em 
31 de Dezembro o numero de mortos foi de 
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1.707. Só nu capital sucumbiram 20.086 ha
bitantes. 

Como facto importante em defesa do iso
lamento, cita-se um recolhimento ou asilo de 
órfàos em Ohio, que alberga 156 pessoas, e 
onde não houve um unieo caso de gripe. 

Parece que em todo o paiz, foi de 400 
mil o numero de mortos pela gripe. 

Destes, foram em grande número, indiví
duos, entre os 20 e 40 anos. 

Para Soper («Journ. Amer. Med. Ass », 
1918), o numero de mortos foi de 341.021 
em todo o país; e nos campos de instru-
cção militar, com 500.000 homens, houve 
306.715 atacados de gripe, com 43.073 pneu
monias, e 19.429 falecimentos. 

Nas tropas de côr, a mortalidade foi de 
13 por cento, e nas brancas, de 9 por cento. 

MÉXICO — A gripe, que fez aqui grandes 
estragos, parece ter entrado por Guatemala. 

A invasão de todo o território foi rápida. 
O numero de mortos foi de 436.200. 

Faleceram familias inteiras. Na Capital 
de 471.066 habitantes, morreram : 428 em 
Outubro; 1.402 em Novembro e 1.398 em 
Dezembro. 

GUATEMALA — Foi muito atacada. Os Ín
dios sofreram rudemente com esta epidemia. 
Chegavam a aparecer muitos dos seus cadá
veres pelos caminhos. Ao aparecer a epide
mia, os recursos eram escassos ; poucos ali-
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mentos e menos medicamentos, porque a guerra 
não permitia a exportação do norte da Amé
rica. Na capital estão registados 400 caso» 
fatais. Nada ha ainda feito sobre estatísticas. 

ANTILHAS — Na população do mar das 
Antilhas, a epidemia aparece em todas as 
ilhas com maior ou menor intensidade, não 
havendo porém estatísticas que nos possam 
elucidar convenientemente. 

CUBA — Nos meses de Maio e Junho, já 
se registavam aqui casos de gripe, muito be
nignos, é certo, mas em grande numero, cujas 
características eram febre, estado catarral, 
duração curta e benignidade (Ortega, Socie-
dad de Estúdios Clinicos) 

Em Agosto começaram a aparecer com 
frequência as complicaçães pulmonares, tendo 
atingido um numero considerável os ata-
cados sobretudo no ultimo trimestre de 1918, 
em que foi íambem grande a percentagem 
de mortos. 

Só na Habana (Roy e Cassa, Revista 
médica cubana, Janeiro de 1919) a mortali
dade foi : em Outubro, de 125 individues; em 
Novembro, de 107, e em Dezembro de 133. 

Estos números não correspondem porém 
em absoluto á realidade, porquanto deveriam 
ser acrescidos dos casos não denunciados 
dos não diagnosticados etc. 

REPUBLICA ARGENTINA — Parece que foi 
para ali levada pelo vapor «Demerára», pro-
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cedente de Dakar, que levava a bordo vario» 
griposos, desembarcados em Buenos-Aires. 

Nesta capital o numero de enfermos foi 
de 250.009, atacando assim 70 por cento da 
população. Fecharam escolas, teatros, etc. 

, Não causou porém grandes estragos esta 
epidemia. Predominaram as formas gastro
intestinais. 

BOLÍVIA — Escassas noticias temos deste 
país, que no entanto pouco sofreu com a epi
demia, que aqui se desenvolveu nos meses de 
Outubro e Novembro, mas que nunca deixou 
de ser benigna. 

BRASIL—Apareceram os primeiros casos 
em Nicteroy, parece que importados do vapor 
«Demerára», o mesmo que a levou para 
Buenos-Aires. 

Benigna, a principio, desde 30 de Setem
bro, apenas causou 6 mortos na Baía. Em 
Outubro tomou grande incremento na capi
ta], Rio de Janeiro, até haver 60 por cento 
da população atacada, com 8.000 mortos 
desde 12 a 30 dêste més, e 11.555 durante 
Outubro e Novembro. 

Diz Escomel («Crónica Médica de Lima», 
Dezembro de 19-18) que nesta cidade inva
diu mais de meio milhão de habitantes, que 
em alguns dias falecwam 1.000. e que houve 
27 médicos mortos. 

Que foram fechadas casas de espectácu
los e escolas, etc., e que se fizeram sentir 
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muito as faltas de al imentos, med icamentos , . 
etc., pela falta de t r anspor t e s por motivo da 
guer ra . 

As formas predominantes foram as ga s 
tro-intest inal , com diarreia coleriforme, des-
interiforme e hemorrág ica . Que as formas 
respi ra tór ias foram também muito frequentes 
e g raves . 

F o r a m tomadas por toda a par te r igoro
sas medidas de desinfecção, no CHILE, EQUA
DOR, COLOMBIA, PARAGUAY e PERU. 

E m todos estes países os t raba lhos de 
estatística e as noticias que temos sobre a 
g r a n d e epidemia de gr ipe são muito defi
cientes. 

Sabe-se, no entanto , que no ul t imo tr i
mes t re de 1918 , foi g rande o numero de ata
cados, mas que a mor ta l idade foi pequena. 

Fo i re la t ivamente benigna a epidemia 
p a r a estes países. E m Colombia, no entanto, 
chegou no mês de Se tembro a ser de 1.064 o 
numero de mortos e em Outubro de 1.355. 

V E N E Z U E L A — N a capital , Caracas , apa re -
receram os primeiros casos em Outubro , 
t omando logo g r a n d e incremento . 

F e c h a r a m casas de espectáculo, escolas, 
e paral isou todo o movimento. Nesta cidade 
foi a t acada nos meses de Ou tub ro e N o v e m 
bro 75 por cento da sua população, que era 
de 100.000 hab i t an tes ; a morta l idade foi po-
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rem apenas de 1,9 por cento, quasi todos 
com formas bronco-pulmonares. 

UKUGUAY E GUAYANAS — O S primeiros ca
sos aparecidos no Uruguay foram importados 
de navios espanhóis, ali aportados em Outu
bro. A partir da segunda quinzena deste 
mês, foi sempre aumentando consideravel
mente o numero de casos, até 12 de Novem
bro em que começou a decrescer. O poli
morfismo desta epidemia trouxe como con
sequência erros de diagnostico. 

Em alguns pontos do Uruguay foi nula 
a mortalidade, apesar de haver sido atacada 
25 por cento da população. 

Em Montevideu foram r e g i s t a d o s 
130.000 casos, com 130 mortos. 

As causas que mais contribuíram para a 
mortalidade, foram as más condições higié
nicas, as péssimas habitações a tardia assis
tência medica, etc. 

Em Georgetown, capital de Guayanas, 
apareceram os primeiros casos em Novembro, 
tendo sido grande o numero de mortos, so
bretudo das classes pobres e negros, debili
tados pelo sezonisrno. 

A grande parte de casos fatais foi devida 
a bronco-pneumonia de evolução rápida. 

5 



Denominações 

Vimos, a propósito da historia da gripe, 
ainda que tão resumida, a grande variedade 
de nomes com que desde as primeiras inva

sões ela tem sido baptisada. Não ha mesmo 
enfermidade mais apelidada que a gripe, e 
isso á por certo devido á sua procedência, 
muito variável, e aos numerosos e variados 
acidentes que apresenta, ás localisações múl

tiplas, á gravidade tão diversa, ás arremeti

das bruscas com ■caracteres quasi sempre 
diferentes, que fazem pensar num» doença 
nova. Seria impossível apresentar aqui todas 
as denominações, porquanto algumas desapa

receram,' outras, usadas em pequenas regiões, 
apenas corriam enquanto durava a doença. 

Seria racional que esses nomes fossem 
divididos em dois grupos, um com as deno

minações eruditas, e outro com as de origem 
popular. Ë, porém, impossível fazer essa des

trinça. 

Unicamente para comodidade de estudo 
seguiremo» a ordem ortográfica: 
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AFICIONADA — (espanhol) pelas suas fre
quentes visitas. 

ALLURE — (francesa). 
ARANA— (espanhola) do século xix. 
BAILARINA — pela sua origem espanhola 

(português). 
BLITZKATARK — (alemão) catarro relâm

pago. 
BRONQUITIS EPIDEMICA —muito usados nos 

últimos séculos. 
Carabinero (Espanha, Andaluzia) usado 

pela l.a vez em I889-1990, motivou 
vários ditos de espirito : 
• Tu mujer está arriba en la cama 
con el carabinero». 

CATARRO CEFÁLICO —Por cama das dores 
de cabeça, foi usada na idade média. 

CATARRO EPIDEMICO— Catarrhus epide-
riiicus—Foi assim chamada na epi
demia de 1580 e nos séculos xvm e 
XIX. 

CATARRO ESPANHOL — Usado na mesma 
época. 

CATARRO ESTRANHO — Em 1411. 
CATARRHUS PEBRILIS — Século xvm. 
CATARRO FULMINANTE — Pela viultKcia dos 

sintomas iniciaes 1580. 
CATARRO PALUDico--Em 1858. 
CATARRO SUFOCANTE — Séculos xvm e xix. 
CATARRHUS A CONTAGIO — Denominação 

de Cullen. 

t 
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C E P H A L E A C A T A R R H A L Í S E P I D E M I C A — S é 

c u l o XVII. 
CEFALALGIA COKTAGIOSA — Séculos xvni 

e xix. 
COCULUCHO —- De capucho, coculo, ou 
l cuculo, que se empregava como aga

salho da cabeça ao sair de casa ou 
:i em casos de cefalalgias (1510). 

COQUELUCHE— Da mesma origem. 
CORCUNDA — Nome brasileiro. 
GRAVEDO ANMEr.osA—Coriza sufocante 

— 1510 —Kernel. 
CORREIO — Porque vai depressa a toda a 

parte. 
LADENDO — Segundo Pasquier, na epide

mia de 1427, atribuida a um ar 
corrompido. 

DENGUE —Muito usado em Espanha, du
rante as epidemias do século xix* 

DONA INOPORTUNA—Vocábulo espanhol 
popular do século xix. . 

ELLA—-Espanha;, nas duas ultimas epide
mias. 

GALANTERIE KRANKHEIT — Enfermidade da 
galanteria (alemão). 

ENFERMIDADE DA MODA — Século xix. . 
ENFERMIDADE RUSSA — Pela sua proceden-

' cia. 
ENTREMETIDA — Nome vulgar espanhol. 
EPIDEMIA CATARRAL — Muito usado em 

toda a parte nos 3 últimos séculos. 

\ 
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F E B E E CATAERAL—S?eculo XVHI e XIX.: 
F E B E E CATARRAL E P I D E M I C A — N o s 3 u l t i 

m fa. -mm séculos, 
MODEFIEBER—(alemão), febre da moda 

:•■ ,• —•Séculos xviii e xix. 
.FEBRE BE GRANIZADA OU FEBRE DE CHUVA 

fc  ;(portug uês) — Século xvin e xix. 
FEBRE PESTILENCIAL — Séculos xvm xix. 
FEBRIS SUFOCATIVA — » » » 
FLUXIO CATARRHALIS— »  » » 

• 'GÀNZER— .(alemão) total, completo. . 
GRIPE, GRIPPE — Usada desde 1742, por 

a , ;V rtoda a parte. Parece proceder do 
verbo agripper — atacar, ou do verbo 
gripper, Outros dizem que do subs

•,., , îamtivo eslavo chrypka. rouquidão, ou 
do polaco clirypke, rouquidão tani

í bem. 
GRIPE DE FLANDRES — Nome que os ale

1 ■•..' íjíípães deram á epidemia de 1918. 
GRIPE ESPANHOLA — Usado pelos estran

fi gjeiros desde 1580. 
GRIPE PEITORAL—1866. 

, 'GRIPETE — Dos franceses, para designar 
as epidemias benignas. 

INFLUENZA — Nome italiano, derivado do 
;■ : latim, por se referir a infeçj:0;.a;'cèr

tas influencias especialmente :ao frio. 
.. ! Principiou o seu emprego pelos 
:■■.•:• milaneses e venezianos em 1702 e 
,:;o.': 'breve se generalizou. . ; \ .:?'/ '. 
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LÀDENDOhmam î427.  . -a %,, T 
MORBUS CATARRHALIS — ... ; J V . . V V ^ Ï . 
MORBUS EPIDEMICUOS HACTENUS INÂUDITUS 

— enfermidade epideinica, até agora 
nunca ouvida, segundo um medico 
holandês do século xvn. 

MORBUS ÍBEMCUS — Designaçjlq de Schop
f ' píer. ■ .,; ._:■■ ..• ; k 

PASSA—espanhol.. ; uhrt'te i-nví 
PETIT P O S T — 1 ..,;..; 
PETIT COURIER—1 " ' a n c ê s 

PESTE FEBRIL — Nos penúltimos seculojs.. . 
P E S T I L Ê N C I A UNIVERSAL — Wier 1580 . 
PURGATÓRIO;—espanhol. _,: 
POLKA — brasileiro. • ' ;m 

RHEUMA EPIDEMICUM — D e s i g n a ç ã o de 
 Sauvages. . ■.  ; ;■ rí, 

RATA — brasileiro. 
SoLTERONA — espanhol. 
SPANISCHE PE&TILENZ— Dos a l e m ã e s 
 1580. , ., :- :■,. . ■ ,..".. , 
THE; GENTLE CORRECTION—InglêtS — suave .
• casti&o. : : .. ■■; ■■ , • v 

T I E U S CATARRAL — Bailly. 1806. ; ;.. t 
TIRANA—Espanhol século xix, . ;, 

TQSSEVCATARRAL EPIDEMICA — Secu lOiXMl , . .. 
TOSSE EPIDEMICA. „.■•/...; 
TOSSE DE OVELHA— 1 5 8 0 . 

TOSSE,.§E;CA»,... .... 
TRISTONHA.—Espanhol. 
Tusis,jpipEMi.ç.4,,.^ .'.'.'".. 
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TUSIS INTOLERABIS ET I N A U D Í T A — 1 1 7 8 . 
WASFEBEB — Febre da guerra— India. 

Vimos que os séculos xvm e xix foram 
os mais férteis em epitetos. Esta nomencla
tura ainda não representa senão um numero 
muito restrito; dizem alguns autores, que só 
na epidemia de 1889-1890 os nomes foram 
ás centenas. 

Por esta pequena lista de nomes, podemos 
nós já concluir que a gripe é uma doença 
antiquíssima, mas que, em virtude da grande 
variedade das suas formas, é em cada arre
metida tomada como uma doença nova, inau
dita. 

Não podemos filiar a sua origem neste 
ou naquele país, que seria impossivel, pela 
enorme variedade das suas formas, e tentar 
reduzi-la a um quadro clinico. Quanto ao 
prognostico da gripe, é também imensamente 
variável, indo desde benignidade expressa 
nesses nomes populares alguns tão engenho
sos até aos casos de morte rápida, em poucas 
horas. 

Visto e pode imprimisse. 
J&Ppes Dfflarfitw, 

Director interino s Presiaêftle, 
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