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Resumo: O objetivo do artigo é analisar os significados da epidemia de gripe 
espanhola de 1918/1919 em Goiás. Daremos ênfase ao Cordão Sanitário 
instalado no povoado de Areias pela Inspetoria de Higiene da Cidade de Goiás, 
abordaremos aspectos do cotidiano da Capital no período epidêmico.  
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Introdução 
 
 

A epidemia de gripe espanhola de 1918 assolou quase toda a população 

mundial, conforme alguns pesquisadores e, embora algumas ilhas do Pacífico 

não tenham sofrido com a influenza espanhola, ela esteve presente na 

América, na África, na Ásia, na Oceania e na Europa. 

A moléstia de gripe chegou ao Brasil através de um vapor de bandeira 

Inglesa, o Demeara. Este navio atracou-se sucessivamente nos portos de 

Recife, em Salvador e no do Rio de Janeiro, então Capital Federal. Como 

alguns tripulantes já estavam gripados, foi apenas questão de tempo para que 

a epidemia gripal atingisse os três portos supracitados, alastrando-se em 

seguida para os estados da Paraíba e Espírito Santo. (BERTOLLI FILHO, 

1986, p. 89)     

A epidemia chegou ao Estado de Goiás no caminho percorrido pela 

Estrada de Ferro, atingindo primeiramente as cidades que faziam parte do 

itinerário da ferrovia: Catalão, Ipameri e outras. Na então capital do Estado, 

cidade que não era atendida pela ferrovia, a epidemia demorou algum tempo a 

mais para grassar devido à medida tomada pelo poder público estadual e 

municipal: instalação do Cordão Sanitário no povoado de Areias, que não 

impediu, mas tardou que a epidemia de gripe espanhola chegasse à Cidade de 
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Goiás, questionando, assim, a tese do isolamento da capital, tão divulgada pela 

historiografia sobre Goiás.  

 

 

 

A epidemia de gripe a caminho de Goiás  
 

 
No final do ano de 1918, notícias sobre a epidemia de gripe espanhola 

grassando em outros estados brasileiros circulavam nos jornais goianos. No 

“dia 17 de outubro de 1918, o jornal Nova Era publicava a matéria intitulada ‘A 

devastação do Rio”: “A epidemia de influenza hespanhola toma cada vez maior 

vulto. A impressão do Rio de Janeiro é a de um vasto hospital. 

Estabelecimentos commerciaes, theatros, cinemas, tudo está fechado”. (Jornal 

Nova Era, n. 146 – 17/10/1918, p. 01. Gabinete Literário) 

 As notícias indicavam à população do Estado de Goiás que uma terrível 

epidemia grassava na Capital Federal e que alterava a normalidade daquela 

cidade. Outro jornal goiano, o Correio Oficial também indicava a presença da 

moléstia de gripe na Cidade de Goiás e no dia 19 de outubro de 1918 publicava 

a matéria ‘Influenza hespanhola’,  

 
Continúa alastrando de modo alarmante, no Districto Federal, a influenza 
hespanhola. A cidade, segundo communicações telegraphicas que nos foi 
mostrada, apresenta um aspecto desolador. Quasi metade da população foi 
attingida pela epidemia. Já vão rereando os medicamentos, tendo o 
Commissariado da Alimentação necessidade de regular os preços dos saes de 
quinino. Muitos estabelecimentos de ensino, principalmente os militares, 
theatros e outras casas de diversões, diversas fábricas, muitos bancos e 
algumas casas commerciaes estão fechadas. O Congresso tem deixado de 
funccionar. As repartições públicas estão desfalcadas de funccionarios, 
havendo o Presidente da República mandado abonar as faltas dos que não 
compareceram. (Jornal Correio Oficial. Cidade de Goiás. 19 de outubro de 
1918, n. 142, p. 10. Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 
Central)1 

 

 A notícia vinculada no Correio Oficial nos traz maiores detalhes da 

epidemia de gripe na cidade do Rio de Janeiro, onde grande parte da 

                                                        
1 Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, doravante IPEHBC. 
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população foi atingida e com o transcorrer da moléstia houve grande procura 

de medicamentos nas farmácias da cidade, o que levou à diminuição da 

quantidade dos mesmos e chegando até a faltarem. O sal de quinino fora muito 

procurado, levando a Comissão de Alimentação da Capital Federal a regular os 

preços deste produto. O jornal também nos informa a paralisação na 

normalidade da cidade, fechando até o Congresso Nacional, diversas 

repartições públicas tiveram os seus funcionamentos comprometidos, devido à 

falta de funcionários, tanto enfermos pela moléstia de gripe quanto seguindo as 

medidas de isolamento propaladas pelos sanitaristas. Este fato levou o então 

Presidente da República, Venceslau Braz, a abonar a ausência dos 

funcionários faltosos.  

 No final do ano de 1918, todos os jornais goianos noticiavam a gripe 

espanhola a alastrar-se em outros estados brasileiros, mas nos perguntamos, 

por que os jornais de Goiás publicavam notícias da epidemia em outras 

localidades do Brasil?  

 Primeiramente, devemos ressaltar que os jornais de Goiás noticiavam a 

presença da gripe espanhola principalmente na cidade do Rio de Janeiro e 

alguns parcos anúncios noticiavam a doença na cidade de São Paulo, porque 

os jornais queriam deixar a população goiana ciente das mazelas que a doença 

de gripe estava a ocasionar ao centro político nacional, devido à condição de 

Capital Federal do Rio de Janeiro. 

 O segundo fato importante é que diversos políticos goianos moravam 

naquela cidade representando o Estado de Goiás, e constantemente enviavam 

notícias via telégrafos sobre a sintomatologia e os remédios receitados pelos 

esculápios da Capital Federal para debelar o mal: “Rio, 14 amanhã 

telegrapharei, dando os symptomas da moléstia e os remédios aplicados.”2  

 Ainda respondendo ao questionamento sobre por que os jornais de 

Goiás publicavam notícias da epidemia em outras localidades do Brasil, 

percebemos que tais informações enviadas por telégrafo a Goiás pelos 

políticos goianos residentes na Capital Federal, sobre a epidemia, também era 

uma forma de alertar a população goiana e as autoridades públicas sobre a 

                                                        
2 Jornal Nova Era. Cidade de Goiás, 17 de outubro de 1918, n. 146, p. 01. Arquivo Frei Simão 

Dorvi - Arquivo Frei Simão Dorvi, doravante AFSD.  
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sintomatologia e medicamentos utilizados contra a influenza espanhola, e as 

principais medidas sanitárias adotadas para debelar a doença. 

  O terceiro fato que explica as notícias da gripe além fronteiras do Estado 

de Goiás, sendo publicadas nos jornais goianos, é que várias famílias goianas, 

principalmente as mais abastadas, enviavam os seus filhos e filhas para 

estudar na Capital Federal, como nos informa os jornais goianos,  

 
Dos nossos patrícios residentes no Rio, sabemos terem sido attingidos pela 
influenza hespanhola, achando-se já, felizmente, em franca convalescença, a 
senhorita Mirthea de Castro e o jovem Aguinaldo de Castro, extremecidos filhos 
do exmo. Sr. Desembargador Alves de Castro, presidente do Estado. (Jornal 
Nova Era, op. cit., p. 01. AFSD)  
Varios conterrâneos nossos estão doentes no Rio, entre os quaes três filhos do 
exmo. Sr. Desembargador Alves de Castro, e um do Senador Reis Gonçalves, 
todos felizmente em franca comvalescença. (Jornal Correio Oficial, op. cit., n. 
192, p. 10. IPEHBC) 
A grippe continua a flagellar no Rio e S. Paulo, mas soffrendo declínio. 
Goyanos resistem a epidemia. Famílias Natal, Gouveia e Bulhões já estão 
restabelecidas (Jornal O Goyaz, Cidade de Goiás, 2 de novembro de 1918,n. 
1556, p. 02. AFSD).  

 

 Portanto, não compartilhamos de uma explicação unilateral que poderia 

esclarecer-nos de forma equivocada sobre os motivos que os jornais goianos 

publicavam notícias da epidemia de gripe espanhola em outras localidades do 

Brasil, principalmente na Capital Federal. Somente no começo do mês de 

novembro de 1918, os jornais começaram a publicar as proximidades que a 

epidemia se encontrava das fronteiras do Estado de Goiás, no dia 2 de 

novembro de 1918, o jornal O Goyaz publicava a notícia da influenza na cidade 

de Araguari, 

 
Estamos informando que a influenza hespanhola já surgiu em Araguary, tendo-
se verificado 100 casos, sendo que dois fataes. A invasão da influenza 
hespanhola em Araguary, constitui para nós seria ameaça. Seria prudente que 
o governo providenciasse no sentido de fazer acquisição de medicamentos 
adequados, que já faltam ás nossas pharmacias. (Jornal O Goyaz, op, cit., 2 de 
novembro de 1918, n. 1556, p. 02. AFSD).   

 

  A epidemia de gripe espanhola que parecia tão distante de Goiás, no 

início do mês de novembro já assombrava as fronteiras com o Estado de Minas 

Gerais, pois já havia se alastrado em Araguari, que era próxima à cidade 

goiana de Catalão. O colunista do jornal O Goyaz chamava a atenção das 
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autoridades públicas para as possíveis medidas expedidas para debelar o mal 

e para compras de medicamentos adequados para o tratamento da epidemia, 

pois as farmácias goianas antes mesmo da epidemia grassar careciam de 

remédios.  

 Notícias da epidemia nas cidades mineiras circulavam nos jornais 

goianos, sendo que a primeira cidade noticiada foi Araguari, posteriormente 

Uberaba, devido ao Bispo Diocesano do Estado de Goiás ter contraído a 

doença nesta cidade, 

 
Sendo já sabido que o Sr. Bispo foi victima da influenza ao terminar sua ultima 
viagem, é bom que não se ignore que S. Excia., logo ao se sentir mal em 
Uberaba, a 3 de novembro, consultou o conhecido facultativo para, na 
hypothese de estar atacado da moléstia reinante, se tratar alli mesmo, não 
conduzindo outrosim o mal para lugares que ainda não o tivessem. (Jornal 
Nova Era, Cidade de Goiás, 2 de janeiro de 1919, n. 156, p.02. Gabinete 
Literário)  
A influenza ou grippe, literariamente ‘influenza hespanhola’, continua a se 
alastrar por todo o paiz, já tendo attingido as capitaes vários Estados e até 
cidades do interior, nomeadamente Uberaba, cujos estabelecimentos de 
instrucção, segundo telegrammas, estão já fechados. (Jornal Correio Oficial, 
Cidade de Goiás, 26 de outubro de 1918, n. 193, p. 09. IPEHBC) 

 

 Com as notícias vinculadas aos jornais, vemos que a epidemia de gripe 

espanhola chegou ao Estado de Goiás no início do mês de novembro de 1918, 

as cidades ao sul do Estado como Catalão, Ipameri, foram as primeiras a 

serem assoladas pela doença de gripe. Sobre o caminho percorrido pela 

epidemia de gripe espanhola em terras goianas, o historiador Eliézer Cardoso 

de Oliveira (2006) nos esclarece que,  

 
o automóvel e o trem-de-ferro, juntos, foram responsáveis pela ‘reintegração de 
Goiás à economia nacional’. No entanto o que quase ninguém nota é que as 
estradas de ferro e rodagem facilitaram a transmissão da gripe espanhola no 
Estado. Houve festas grandiosas com a chegada dos trilhos da estrada de ferro 
em Ipameri em 1913; certamente ninguém imaginou que esta mesma ferrovia, 
três anos depois, traria a mortífera epidemia, fonte de dor e sofrimento. 
Grifo nosso (OLIVEIRA, 2006: p. 164-165) 
 

 Segundo Borges, “a linha de Araguari-MG à capital de Goiás (Cidade de 

Goiás) encontrava-se paralisada na estação de Roncador desde 1914” 

(BORGES, 1990: 67 - 68), e assim permaneceu até meados de 1940. 

Concordamos com os argumentos sobre a trajetória da epidemia em território 

goiano propalado por Oliveira – o trem e o automóvel -, mas devemos 
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esclarecer o anacronismo cometido por este autor, pois segundo Oliveira, os 

“trilhos da estrada de ferro chega em Ipameri em 1913”, e continua: 

“certamente ninguém imaginou que esta mesma ferrovia, três anos depois, 

traria a mortífera epidemia”.  

Entretanto, o autor nos informa que a epidemia começou a grassar em 

Goiás, três anos após a chegada dos trilhos na cidade de Ipameri, ou seja, em 

1916. Sabemos que a epidemia de influenza hespanhola chegou ao Estado de 

Goiás nos anos de 1918 e 1919 e não “três anos depois da chegada dos trilhos 

em Ipameri no ano de 1913”. Primeiro a epidemia grassou nas cidades goianas 

alimentadas pela estrada de ferro: Ouvidor, Catalão, Goiandira, Ipameri, Urutaí 

e Roncador, e não na capital do Estado, portanto os “Dormentes” trouxeram a 

integração da economia goiana à economia nacional, mas também integraram 

Goiás às doenças epidêmicas como a gripe espanhola.  

 Em meados de novembro de 1918, a epidemia invadiu Goiás, segundo 

telegramas publicados no Correio Oficial, o que nos permite delinear a trajetória 

da doença de gripe em terras goianas, 

 
Por communicações officiaes, sabemos que a influenza hespanhola invadiu 
diversos pontos do Estado, sendo estas as ultimas noticias recebidas: 
Curralinho, 14 – Comunico a V. Exa. haver oito casos de febre, em pessoas 
que tiveram contacto com o primeiro doente. Encerrei as escolas municipaes. 
S. Antônio do Rio Verde, 13 – Grassa aqui a influenza hespanhola. O 
commandante e todo destacamento estão atacados, todos guardando o leito. 
Ipamery, 15 – Ao enviar os meus cumprimentos patrióticos ao governo de V. 
Exa. pela passagem auspiciosa da data de hoje, sinto-me abatido deante da 
angustiosa situação que atravessa este município, atacado, há dias, pela 
insidiosa influenza hespanhola que, não obstante, os cuidados médicos e 
piedosos de alguns habitantes desta cidade tem prostado a metade da 
população, havendo casos melindrosos, sendo dois fataes. Nesta situação, 
foram creados, por iniciativa particular, dois postos de socorros para receber os 
grippados. (Jornal Correio Oficial, op. cit., 16 de novembro de 1918. n. 196, p. 
10. IPEHBC) 

 

 Os telegramas se constituem como uma importante fonte histórica para 

o métier do Historiador. Há uma riqueza de detalhes que este tipo de 

documento nos proporciona: primeiro observamos a trajetória da gripe na 

cidade de Curralinho, atual Itaberaí; posteriormente a epidemia de gripe grassa 

em S. Antônio do Rio Verde, onde todo o destacamento militar é deixado em 

leito, enfermo pela epidemia; no dia 15 do corrente, a cidade de Ipameri foi 

assolada pela doença de gripe, metade da população se achava enferma, 
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foram criados na cidade, por particulares, dois postos de socorros em auxílio à 

população.  

  Com a invasão da gripe espanhola em Goiás, vários jornais goianos 

publicavam notícias da epidemia em diversas localidades do Estado: 

  
Já está grassando no interior do Estado, embora com caracter benigno, a 
influenza hespanhola. Onde ella, porém, se manifestou com maior virulência, 
fasendo já algumas victimas, foi em Ipamery. (Jornal Correio Oficial, Cidade de 
Goiás, op. cit., 23 de novembro de 1918, n. 197, p. 11. IPEHBC) 
Influenza hespanhola. A epidemia lavra no sul do Estado com caracter benigno. 
Nenhum caso ainda se registrou nesta capital. Continúa a preocupar o espírito 
publico a ameaça da invasão da influenza hespanhola... As ultimas noticias 
sobre a marcha da moléstia no sul do Estado são contraditórias, sendo certo, 
porem, que os casos notificados se tem revestido de caracter benigno. (Jornal 
O Democrata, Cidade de Goiás, 20 de novembro de 1918, n. 90, p. 01. 
Gabinete Literário) 
Cartas ultimamente recebidas de amigos nossos de Curralinho, trazem nos a 
notícia do crescente assustador que vae assumindo alli a chamada ‘gripe 
hespanhola’ que tanto tem dizimado já a população de algumas das nossas 
cidades sulinas. (Jornal O Goyaz, op. cit., 23 de novembro de 1918, n. 1559, p. 
02. AFSD) 

 

 Várias cidades do Estado de Goiás já alastravam a epidemia de gripe e 

é salutar ressaltar que a capital do Estado estava prestes a ser invadida, pois 

Curralinho era a penúltima cidade antes de chegar àquela, distanciando-se por 

apenas quarenta e cinco quilômetros. Vindo no sentido da ferrovia, o último era 

o povoado de Areias. Assim, a presença da moléstia de gripe espanhola no 

Estado de Goiás já era certa, muitos jornais continuaram a publicar matérias 

sobre a doença, no sul do Estado, porta de entrada da epidemia: “A influenza 

hespanhola está grassando actualmente nos municípios de Annapolis, 

Morrinhos e Santa Ritta do Paranahyba ...”3 

 No final do ano de 1918, nenhum goiano poderia ter mais dúvida da 

presença da influenza espanhola em seu território. Jornais noticiavam as 

medidas profiláticas contra a doença de gripe e, também nos traçaram a 

trajetória da entrada da epidemia em Goiás pelas cidades do sul do Estado.  

No jornal “O Democrata número 90”, publicado no dia 20 de novembro de 1918 

nos transparece à apreensão do colunista sobre a possibilidade da capital do 

Estado ter sido invadida a qualquer momento pela insidiosa doença de gripe: 

                                                        
3 Jornal Nova Era, Cidade de Goiás, op. cit., n. 157, p. 02. AFSD. 
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“continúa a preoccupar o espírito publico a ameaça da invasão da influenza 

hespanhola em nossa capital”.4 

 Outras notícias sobre a presença da epidemia na Capital, anterior à 

notícia supracitada, circulavam em outros jornais do Estado, vindo demonstrar 

a apreensão dos citadinos em relação a uma possível invasão da doença de 

gripe, o colunista do jornal “O Goyaz” alerta as autoridades públicas sobre a 

proximidade da epidemia da Capital e a presença da mesma em outras cidades 

do Estado, 

 
A municipalidade e o Estado devem conjugar seus esforços no sentido de 
evitar a invasão da influenza hespanhola nesta Capital, ao mesmo tempo que 
procurar a causa determinante das febres que nos assolam, para supprimil-a. 
Terminando, concitamos ao Governo do Estado, cuja acção não abrange só á 
Capital, más ao Estado todo, a tomar as providencias que a ameaça do grande 
mal impõe. (Jornal O Goyaz, Cidade de Goiás, 9 de novembro de 1918, 
n.1557, p. 01. AFSD).   

 

 O colunista comenta sobre questão de extrema importância no que 

concerne à conjugação de medidas profiláticas contra a influenza espanhola 

realizadas pelo poder público estadual e o poder público municipal, além da 

preocupação da invasão da Capital pela epidemia de gripe. Ele ressalta o papel 

fundamental que o governo estadual deve tomar para com todo Estado sobre a 

profilaxia contra a doença de gripe, e não tomar providências para debelar a 

epidemia somente na Cidade de Goiás, mas em todos os locais onde a 

epidemia grassava.5  

 A epidemia de gripe espanhola já rondava as adjacências da Capital, e 

este fato continuava a circular nos jornais da cidade,  

 
Estando esta Capital na imminencia de ser invadida pela influenza hespanhola, 
o Presidente do Estado, de commum accordo com o Intendente Municipal, 
resolveu tomar todas as medidas necessárias para impedir o desenvolvimento 
do terrível flagello entre nós. (Jornal Correio Oficial, Cidade de Goiás, 09 de 
novembro de 1918, n. 195, p. 10. IPEHBC) 

  

                                                        
4 Jornal O Democrata, op. cit., n. 90, p. 01. Gabinete Literário. 

 
5 Iremos adentrar nas discussões sobre quais as medidas profiláticas utilizadas pelas 

autoridades públicas de Goiás durante a doença de gripe mais adiante.  
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Com a circulação, nos jornais goianos, de notícias sobre a epidemia de 

gripe espanhola na Capital Federal e próxima aos limites do Estado de Goiás 

com o Estado de Minas Gerais e, posteriormente, notícias da epidemia a 

grassar nas cidades do sul do Estado, possivelmente a sociedade goiana tinha 

a sensação de que a entrada da epidemia em Goiás e mais especificamente na 

capital do Estado seria questão de tempo. Na continuação do capítulo, iremos 

perceber que a epidemia propagou-se primeiro nos municípios do interior do 

Estado e depois na Cidade de Goiás.  

A Inspetoria de Higiene da Capital, juntamente com o governo do 

Estado, instituiu algumas medidas profiláticas como o Cordão Sanitário 

instalado no povoado de Areias para evitar a invasão da doença na Capital – 

que se deu no começo de janeiro de 1919, como aparece nos jornais goianos 

contemporâneos à epidemia. Essa medida foi de fundamental importância para 

o atraso da chegada da moléstia na então capital do Estado, Cidade de Goiás, 

enquanto nas demais cidades do interior a epidemia alastrou-se no final do 

mês de outubro e nos meses de novembro e dezembro de 1918.  

O Cordão Sanitário foi o responsável por atrasar a entrada da epidemia 

na Capital e não pelo isolamento desta cidade – tese difundida pela 

historiografia goiana –, inclusive é argumento do autor Oliveira. 

Questionaremos a tese do isolamento da Cidade de Goiás, fundamentados 

pelas fontes com as quais dialogamos em nosso trabalho. Em meados do mês 

de novembro a epidemia de gripe grassava na cidade de Curralinho, distante 

da Capital quarenta e cinco quilômetros, 

 
Por communicações oficiaes, sabemos que a influenza hespanhola invadiu 
diversos pontos do Estado, sendo estas últimas noticias recebidas: Curralinho, 
14. Communico a V. Exa. haver oito casos de febre, em pessoas que tiveram 
contacto com o primeiro doente. Encerrei as escolas municipaes. Saudações. 
Previsto de Castro – Intendente Municipal. (Jornal Correio Oficial, Cidade de 
Goiás, 16 de novembro de 1918, n. 196, p. 10. IPEHBC) 
Cartas ultimamente recebidas de amigos nossos de Curralinho, trazem-nos a 
notícia do crescente assustador que vae assumindo alli a chamada ‘grippe 
hespanhola’ que tanto em dizimado já a população de algumas nossas cidades 
sulinas... A epidemia se desenvolve rapidamente, diariamente novos e, 
relativamente, numerosos casos surgem, crescendo paralellamente às mil 
difficuldades com que, nesse momento, se vê a braços a sociedade de 
Curralinho. (O Goyaz, Cidade de Goiás, 23 de novembro de 1918, n. 1559, p. 
02, Gabinete Literário)  
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 Conforme a citação, o Intendente Municipal de Curralinho, enviou 

telegrama no dia 14 de novembro às autoridades públicas da Capital, 

informando sobre a presença da epidemia de gripe espanhola naquela cidade. 

Portanto, concluímos que a epidemia de gripe estava próxima da Capital, e por 

que não adentrou logo na Cidade de Goiás, mas somente nos primeiros dias 

do mês de janeiro de 1919?  

Para fundamentar a nossa tese, citamos a publicação no Correio Oficial 

n. 196, sobre a presença da epidemia de gripe na cidade de Ipameri a partir do 

dia 15 de novembro: “Ipamery, 15 – Ao enviar os meus cumprimentos 

patrióticos ao governo de V. Exa. pela passagem auspiciosa da data de hoje, 

sinto-me abatido deante da angustiosa situação que atravessa este município, 

atacado, há dias, pela insidiosa influenza hespanhola.”  

 Se a epidemia grassava em Ipameri – cidade no sul do Estado -, no 

começo do mês de novembro e, também grassava em Curralinho no dia 14 de 

novembro de 1918 – cidade próxima à Capital -, podemos perceber a rapidez 

de deslocamento da epidemia pelas cidades do Estado de Goiás, o que reflete 

no intenso deslocamento de pessoas em Goiás, pois Ipameri se distanciava de 

Curralinho aproximadamente duzentos e oitenta quilômetros. Então 

perguntamos: com a presença da gripe em Curralinho, por que a epidemia 

demorou cerca de 45 dias para adentrar a Capital?  

Com base nas fontes pesquisadas, chegamos à conclusão de que a 

epidemia de gripe espanhola demorou a propagar-se na Capital, devido à 

instalação do Cordão Sanitário no povoado de Areias, chefiado pelo Inspector 

de Higiene da Capital, Dr. Alípio Alipino da Silva, em meados do dia 10 de 

novembro de 1918, 

 
Para o districto de Arêas seguiu, acompanhado de praças do Batalhão de 
Policia, o Sr. Alípio da Silva, Inspector de Hygiene, Municipal, afim de 
estabelecer um cordão sanitário e evitar, o quanto possível, a penetração de 
pessoas affectadas do morbus. (Correio Oficial, Cidade de Goiás, dia 26 de 
novembro de 1918, n. 198, p. 01. IPEHBC) 
Para dirigir o serviço de desinfecção de malas e organisar o cordão sanitário, 
que s. exa. em boa hora resolveu estabelecer, foi mandado há dias para as 
proximidades de Curralinho, o dr. Alípio Silva, medico da Hygiene. Foram 
também destacas algumas praças para Ouro-Fino, levando instruções 
especiaes afim de evitar a passagem por essa povoação de indivíduos 
suspeitos ou atacados da moléstia (O Democrata, Cidade de Goiás, dia 13 de 
novembro de 1918, n. 89, p. 01. Gabinete Literário) 



11 
 

 

 O Cordão Sanitário foi fundamental para questionarmos a tese do 

isolamento da Capital e para percebemos, por meio das fontes, que a epidemia 

demorou a grassar na Cidade de Goiás devido às medidas profiláticas 

adotadas pelas autoridades públicas. Segundo os jornais goianos, a epidemia 

adentra na Capital somente no início do ano de 1919, 

 
O nosso estado sanitário foi fortemente abalado, há 4 ou 5 dias, com a entrada 
franca e decidida da influenza hespanhola entre nós, a começar pelo cordão 
sanitário, em Areias, prostando o respectivo Inspector de Hygiene e acabando 
por invadir, em grande escala, a nossa urbs. (Correio Oficial, op. cit., 11 de 
janeiro de 1919, n. 204, p. 08. IPEHBC) 
Burladas todas as precauções tomadas, veio afinal a irromper nesta Capital 
desde o dia 2 do corrente, o terrível morbus que tantas victimas tem feito no 
mundo inteiro. A influenza hespanhola assentou a sua tenda de destruição 
entre nós... (Nova Era, Cidade de Goiás, 09 de janeiro de 1919, n. 157, p. 01. 
AFSD) 
A nossa Capital foi invadida – Apezar das medidas preventivas que foram 
postas em pratica pelos poderes competentes: não por falta de zelo e energia 
do Inspector de Hygiene, no posto de isolamento, em Areias, a grippe, essa 
impertinente pandemia que, depois, de assolar no extrangeiro, em todo o Brasil 
e no sul do Estado, matando a torto e a direito, acaba de assentar sua 
medonha tenda na nossa Capital... Alguns pontos da cidade já forma 
attingidos. Em Areias a população está todas cahida, inclusive o dr. Alipio Silva, 
medico da hygiene, encarregado do posto sanitário. (O Democrata, Cidade de 
Goiás, 04 de janeiro de 1919, n. 96, p. 01. Gabinete Literário)  

 

A medida de isolamento implantado em Areias e no povoado de Ouro 

Fino teve a sua eficácia em atrasar a entrada da epidemia na Cidade de Goiás 

por quase dois meses em relação à Curralinho, mas não pôde impedir a 

invasão da moléstia que irrompeu no começo de janeiro de 1919. O intenso 

diálogo que propomos a realizar com as diferentes fontes históricas sobre o 

tema da gripe espanhola em Goiás será de fundamental importância para 

compreendermos a epidemia de gripe, para evidenciarmos as conseqüências 

que ela deixou aos nossos antepassados e para explicarmos como a 

sociedade goiana interpretou a epidemia que os assolava.  

 

 

O Cordão Sanitário em Areias 
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 Até o momento, questionamos a tese do isolamento da Cidade de Goiás 

mostrando que o Cordão Sanitário implantado em Areias evitou, por cerca de 

45 dias, a entrada insidiosa da moléstia de gripe na Capital. O Cordão 

caracterizava- se como uma prática de isolamento. Segundo Silveira (2005), 

algumas das poucas medidas profiláticas realizadas no período da epidemia de 

gripe espanhola por influência da teoria contagionista foram: a medida de 

isolamento e da quarentena, as quais, para alguns médicos, eram irrealizáveis 

e que, mesmo assim, foram importantes medidas empregadas pela 

comunidade médica na tentativa de amenizar o sofrimento da população.  

Em Goiás, a medida de isolamento representada pelo Cordão Sanitário, 

segundo notícias do jornal “O Democrata” n. 89, estipulou “o serviço de 

desinfecção de malas e pessoas", que não evitou a entrada da epidemia na 

Capital, mas atrasou esse fato, levando as autoridades públicas e a população 

a se precaverem contra o mal que os rondava.                                                                                                                                                                                                         

 Em análise aos atestados de óbitos expedidos pelo Hospital de Caridade 

São Pedro de Alcântara, nos últimos meses do ano de 1918 (outubro, 

novembro e dezembro), “as complicações causadas por grippe” não constam 

como causa de morte dos indivíduos.  Já nos meses iniciais do ano de 1919 

(janeiro, fevereiro e março), em vários atestados de óbitos constam como 

causa morte a doença de gripe, conforme a tabela abaixo:  

 
Ano: 1918  Causa Morte Ano: 1919  Causa Morte 

Meses Quantidade 

de óbitos 
Doença 

de 

gripe 

Outras 

doenças 

Meses Quantidade 

de óbitos 

Doença 

de 

gripe 

Outras 

doenças 

Outubro 14 0 14 Janeiro 5 4 1 

Novembro 14 0 14 Fevereiro 19 10 9 

Dezembro 6 0 6 Março 6 2 4 

Fonte: Hospital São Pedro de Alcântara, documentos avulsos. AFSD. 

 

O primeiro óbito, por nós averiguado, tendo como causa de morte a 

doença de gripe, aconteceu no dia 19 de janeiro de 1919 com o seguinte 

conteúdo específico do atestado,  
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Nome: D. Anna Pinheiro Mendes, casada com Maximiniano Mendes, brasileira, 
branca, natural desta capital; Dia e horário do falecimento: dezenove de janeiro 
de 1919 às 4:30 da tarde; Idade 35; Causa morte: conseqüência de grippe 
complicada com gravidez; Atestado assinado pelo Dr. Agenor Alves de Castro 
(Hospital São Pedro de Alcântara, Documentos avulsos. AFSD) 

  

 Com a tabela acima, podemos chegar a algumas conclusões sobre a 

epidemia de gripe na Cidade de Goiás: no ano de 1918, a média de morte nos 

meses de outubro, novembro e dezembro foi de número de 11,3, sendo que 

nenhum óbito analisado no Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara foi 

por doença de gripe, mas sim, causado por febre tifóide, uma vez que o tifo era 

uma doença que estava vitimando muitas pessoas na capital.  

 Nos meses iniciais, janeiro, fevereiro e março de 1919, chegamos a uma 

média de 10 óbitos por mês, dos 30 óbitos ocorridos nesses meses, 16 óbitos 

tiveram como causa de morte “complicações causadas pela grippe”. Esses 

dados corroboram com a nossa tese de que a epidemia de gripe espanhola 

invadiu a Cidade de Goiás somente no mês de janeiro de 1919, devido ao 

Cordão Sanitário de Areias, mas não ao isolamento desta cidade. Os jornais 

goianos noticiaram a presença da epidemia na Capital nos primeiros dias do 

mês de janeiro de 1919, o primeiro caso registrado no Hospital de Caridade 

São Pedro de Alcântara ocorreu no dia 19 de janeiro de 1919. Esse fato 

realmente atesta a entrada da epidemia na Capital naquele mês. 

 Segundo Bertolli Filho (1989), as pessoas que contraíam a doença de 

gripe no período epidêmico de 1918/1919, tinham uma sintomatologia que 

rapidamente agravava o estado de saúde do doente, na maioria das vezes a 

pessoa doente levava de 7 a 14 dias para se tornar moribunda, portanto, a 

epidemia invadiu a Capital em meados do quinto dia do mês de janeiro, a 

vítima por nós analisada veio a óbito no dia 19 de janeiro, exatamente o tempo 

do contágio, sintomas e óbito, conforme a sintomatologia da doença,  
Calafrios, sensação de frio, febre, dores de cabeça, prostração intensa e dores 
musculares, principalmente nas costas, ombros e pernas, a temperatura do 
enfermo pode chegar até a 40º centígrados e persistir alta de um a seis dias... 
São notadas alterações no aparelho respiratório, tais como dores de garganta, 
catarro nasal e tosse, existia a forma benigna da doença não colocando a vida 
do enfermo em perigo e as infecções secundárias, colocando-se em risco a 
vida do enfermo, principalmente quando ocorrem complicações por pneumonia 
bacteriana, fato que pode levar o gripado a óbito dentro de um período 
geralmente não superior a 48 horas. (BERTOLLI FILHO, 1989, p. 88) 
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 A influenza espanhola ocasionava, na maioria das pessoas que 

morreram pela doença de gripe, complicações graves como a pneumonia 

bacteriana, ampliando o grau de infectividade e virulência da cepa viral. Cientes 

dessas complicações que ocorreram ao longo da evolução da pandemia, 

alguns cientistas propuseram que a moléstia seria uma doença multifatorial, 

isto é, que não existia uma única causa, tanto o vírus como também a bactéria 

tinham que estar presentes agindo em sinergia para provocar a doença.  

Isso significa que com o vírus as pessoas geralmente contraíam gripe 

normal, fraca, e somente com a bactéria também não adoeciam, eram 

necessárias as combinações do vírus com a bactéria, sendo que o vírus 

causava a gripe deixando o sistema imunológico fraco e a bactéria atacava os 

pulmões com a pneumonia – essa concepção multifatorial da doença de gripe 

espanhola não é completamente fundamentada, mas constitui-se em uma 

hipótese provável sobre a mortalidade causada por esta epidemia. (KOLATA, 

2002)  

Toda a sintomatologia e complicações secundárias que a moléstia de 

gripe espanhola causou em 1918/1919, explicam a quantidade de óbitos 

causados pela doença na Cidade de Goiás, principalmente no mês de fevereiro 

de 1919. Segundo os óbitos do Hospital de Caridade (ver tabela acima), 10 

pessoas morreram de gripe naquele mês, possivelmente a epidemia teve o seu 

auge na Capital no final do mês de janeiro e no começo do mês de fevereiro de 

1919. É interessante ressaltar, que os óbitos que analisamos não podem ser 

considerados como a quantidade de óbito “real” que acontecia na Cidade de 

Goiás naqueles anos do começo do século XX.  

O atraso da entrada da epidemia na Capital que o Cordão Sanitário 

propiciou, foi de fundamental importância para o vírus da doença de gripe 

perder a capacidade virulenta letal que encontrou no ano de 1918. A maioria 

das cidades brasileiras que foram vitimadas pela epidemia de gripe espanhola 

teve sua rotina abalada pela epidemia nos meses de outubro, novembro, 

momento do ápice epidêmico, pois no mês de dezembro a epidemia declinava 

na maioria dos lugares onde grassou. Concordamos, em parte, com o colunista 

do jornal “O Democrata” n. 100, quando este diz, 
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que Goiás foi uma das últimas unidades do Brasil attingidas pela influenza 
hespanhola. Assim, quando a terrível epidemia veiu bater à nossa porta, já 
encontrou a população mais ou menos apparelhada para dar-lhes combate 
efficientemente. Em conseqüência desse facto, a cifra de óbitos até agora 
registrada em todo o Estado é relativamente diminuta. (O Democrata, Cidade 
de Goiás, 14 de fevereiro de 1919, n. 100, p. 01. Gabinete Literário)  

 

 O fato do atraso da entrada da epidemia na Cidade de Goiás, devido ao 

Cordão Sanitário, em relação às demais cidades do Estado e também em 

relação aos demais estados federativos, foi de extrema importância, pois a 

epidemia pode ter chegado com menos letalidade e levado a população e as 

autoridades públicas a terem sido mais precavidas do que em outras 

localidades, mas as medidas adotadas para debelar a moléstia de gripe na 

Cidade de Goiás serão por nós analisadas no próximo capítulo da presente 

pesquisa.         

 

     

 

Dr. Alípio Alipino da Silva: Inspetor de Higiene da Capital  
 

 
 No dia 20 de novembro de 1918, o jornal “O Democrata” n. 90 refere-se 

à medida de isolamento e quarentena realizada no povoado de Areias, “acha-

se ainda no alto da Serra o dr. Alipio Silva, que para alli fora mandado afim de 

dirigir o serviço de desinfecção das bagagens entradas do interior e 

estabelecer o cordão sanitário”. O Dr. Alípio Silva que no ano de 1918/1919 foi 

Inspetor de Higiene da Cidade de Goiás, dirigia juntamente com praças do 

Batalhão dos 60º Caçadores, sediados na capital, o Cordão Sanitário.  

 Soldados e médicos trabalhavam no intuito de impedir que a epidemia 

adentrasse a Capital, e no dia 13 de dezembro de 1918 “foram registrados três 

casos de doentes em Areias. Os doentes, um dos quaes se destinava a esta 

cidade, foram alli convenientemente isolados, sob as vistas do illustre 

facultativo”6 

                                                        
6 Jornal Nova Era, Cidade de Goiás, 12 de dezembro de 1918, n. 93, p.01. Gabinete Literário 
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 No dia 09 de janeiro de 1919, após a entrada insidiosa da epidemia na 

Capital e o adoecimento do Dr. Alípio, as autoridades públicas mandam 

recolher o serviço de isolamento instaurado em Areias: “Foi mandado recolher 

por inútil, o cordão sanitário, recolhendo-se à capital o dr. Alipio Silva, digno 

inspector de higiene, que se acha grippado.”7 

 O isolamento e a quarentena, medidas profiláticas mais adotadas pelos 

serviços oficiais em fases de epidemias no período, foram intensamente 

utilizados durante a fase mais aguda da pandemia gripal, não evitando que o 

mal grassasse na Capital, mas atrasando a sua entrada. O Dr. Alípio e os 

praças do 60º Batalhão dos Caçadores evitaram a entrada de diversas pessoas 

suspeitas na Cidade de Goiás, ao mesmo tempo estavam sujeitos a qualquer 

momento a contrair o mal, como pudemos perceber no jornal “Nova Era”, n. 

157, na matéria intitulada “No 60 dos Caçadores, temos até o dia 09 de janeiro 

o número de 187 praças atingindo pela grippe”.  

 Após intensa dedicação em dirigir o posto de isolamento, o Dr. Alípio 

retornou enfermo para a cidade, “recolheu-se à capital no dia 7 do corrente, 

vindo de Areias, onde se achava dirigindo o cordão sanitário, o Sr. Dr. Alípio 

Silva, aplicado inspector de hygiene municipal, cujo cuidado inspira cuidados, 

foi transportado em bangüê.” (Nova Era, Idem n.157, p. 01. Gabinete Literário.) 

O Doutor se tornou convalescente da moléstia de gripe e, pelos serviços 

prestados para a sociedade, recebeu uma gratificação como consta no 

parágrafo 47 da Colleção de Leis do Município da Capital de Goyaz, de 

1:320$000, ou seja, um conto, trezentos e vinte mil réis.8 

 Mas, no dia 15 de setembro de 1919, o médico não resistiu à debilitação 

de sua saúde causada pela moléstia de gripe e veio a óbito, possivelmente 

causado pelo não repouso do enfermo durante a sua convalescência da 

doença, trazendo complicações para a sua saúde. A repercussão do fato logo 

tomou conta da capital, 

 
Embora há tempos, victima de pertinaz doença, que resistia aos assíduos 
cuidados de seus illustres collegas, a morte do humanitário facultativo não era 

                                                        
7 Jornal Nova Era, Cidade de Goiás, 9 de janeiro de 1919, n. 157, p. 01. Gabinete Literário. 

 
8 Colleção de Leis do Município da Capital de Goyaz, documentos avulsos. AFSD.   
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esperada causando a todos verdadeira consternação. O dr. Alipio Silva exercia, 
as funções de médico do Batalhão de Polícia e da Cadeia Pública, sendo 
também o Inspector de Hygiene municipal. Neste último cargo, prestou 
relevantes e inolvidáveis serviços quando nos vimos a braços, o anno passado, 
com a grippe hespanhola. Pode se dizer que elle foi victima da sua 
dedicação pela população desta capital. Grifo nosso, (O Democrata, Cidade 
de Goiás, 19 de setembro de 1919, n. 124, p. 02. Gabinete Literário)  

 

 Mesmo em processo de cura da doença, o Inspetor de Higiene não se 

ausentou do seu ofício de médico, e seguem abaixo imagens dos atestados de 

óbitos de diferentes datas: 08 e 16 de fevereiro de 1919 e 27 de março de 

1919, provenientes do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, 

assinados pelo Dr. Alípio Silva. 

 

 
Data: Goyaz, 08 de fevereiro de 1919. Fonte: Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, 
documentos avulsos. AFSD.  
 
 

 
Data: Goyaz, 16 de fevereiro de 1919. Fonte: Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, 
documentos avulsos. Arquivo Frei Simão Dorvi.  
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Data: Goyaz, 27 de março de 1919. Fonte: Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, 
documentos avulsos. Arquivo Frei Simão Dorvi.  
 
 A partir das imagens destes documentos, percebemos que após o 

adoecimento do Inspetor de Higiene, que se deu no dia 07 de janeiro de 1919, 

no primeiro momento da convalescência o médico voltou ao seu ofício, 

possivelmente não resguardando o repouso necessário numa doença tão letal 

como a pandemia de gripe espanhola.  

 Nos atestados de óbitos expedidos nos primeiros meses de 1918, o Dr. 

Alípio Silva assinou diversos deles, sendo que no dia 5 de junho de 1919, o 

esculápio assinou provavelmente o seu último atestado, pois o mesmo veio a 

óbito no dia 15 de setembro, dia em que a Cidade de Goiás perdeu um grande 

médico que se dedicou aos enfermos até mesmo no momento que estava 

doente. Sobre a morte do Dr. Alípio Silva,  

 
o seu enterramento foi acompanhado por todas as classes sociais. O 
pranteado extincto deixa viúva e nove filhos menores em circumstancias 
precárias. Parece-nos que ao Município compeia minorar a situação difficil em 
que se vai ver collocada a família do morto, concedendo-lhe uma pensão que 
de alguma forma minore as difficuldades prementes em que a morte de seu 
chefe estimado a deixou.  
É um acto de verdadeira justiça que praticará o Conselho para com um 
funcionário público que tantas provas deu de seu altruísmo e humanidade. 
(Jornal O Democrata, Cidade de Goiás, 19 de setembro de 1919, n. 124, p. 02. 
Gabinete Literário)   

  

 O Conselho Municipal da Capital discutia a possibilidade de efetuar o 

pagamento de uma pensão para a família do Inspetor de Higiene. Com a 

regulamentação das disposições transitórias foi aprovada a Lei nº 456, de 18 

de novembro de 1919, “Concedendo a viúva e filhos do Dr. Alípio Silva uma 

pensão”. Segue abaixo a respectiva Lei na integra, 
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O Dr. Lincoln Caiado de Castro, Intendente Municipal da Capital de Goyaz:  
Faço saber a todos os habitantes do Município, que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1º - Fica concedida à viúva e filhos do Dr. Alípio Alipino da Silva, uma 
pensão annual de 600$000,  
§ - Por fallecimento da referida viúva, continuam a perceber, integralmente, a 
pensão dos filhos menores de 21 annos de idade e as filhas, emquanto se 
conservarem solteiras. Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
credito necessário, para o cumprimento da presente lei.  
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Mando, portanto a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e a 
execução desta Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão 
inteiramente com nella se contém.  
O Secretario da Intendência a faça imprimir, publicar e correr. (Colleção de Leis 
do Município da capital de Goyaz, documentos avulsos. AFSD).   

  

 A pensão foi concedida à família do finado Inspetor de Higiene, Dr. 

Alípio, mas dentro de algumas regras, como ao falecimento da esposa do 

Médico, continuava receber a pensão um dos filhos menores de 21 anos que 

estivesse solteiro, o casamento implicaria na perda da pensão.  

Com a entrada da epidemia na Cidade de Goiás no mês de janeiro de 

1919, houve uma alteração no cotidiano da cidade, o chamado “cotidiano 

epidêmico”9, sobre o qual discorreremos a seguir. 

 

 

 

O “cotidiano epidêmico” na Cidade de Goiás 
 

 

                                                        
9 No presente trabalho compreenderemos a expressão “Cotidiano epidêmico” em relação às 

localidades assoladas pela epidemia de gripe espanhola, prevalecendo no período epidêmico à 

situação crítica: “são circunstâncias de disjunção radical do tipo imprevisível, que afetam uma 

quantidade substancial de indivíduos, situações que ameaçam ou destroem as certezas de 

rotinas” (GIDDENS, 2003: p. 70) Portanto o “cotidiano epidêmico” é permeado pela situação 

crítica que se configura na quebra da rotina de uma sociedade, tal conceito será de 

fundamental importância para a análise da gripe espanhola na cidade de Goiás, pois, por meio 

dele iremos perceber possíveis rompimentos das práticas diárias da população como ir à igreja, 

freqüentar a escola, as proibições de cumprimentos em público entre outros. 
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 As medidas tomadas pelo poder público estadual e municipal não 

impediram que a epidemia de gripe espanhola chegasse à cidade de Goiás, 

como nos informa com certo tom de sensacionalismo o colunista do Jornal 

Nova Era: 

 
A capital é, afinal, invadida pelo mal de Seidl... Burladas todas as precauções 
tomadas, veio afinal a irromper nesta Capital, desde o dia 2 do corrente, o 
terrível morbus que tantos milhões de victimas tem feito no mundo inteiro. A 
‘Influenza espanhola’ assentou finalmente a sua tenda de devastação entre nós 
e há dias vemos cahirem aos punhados, às dezenas, as victimas da pavorosa 
pandemia. (Jornal Nova Era, Goyaz, 9 de Janeiro de 1919. IPEHBC). 

 

 Uma contemporânea da epidemia e moradora da Cidade de Goiás 

relatou a quebra na rotina da população da capital, “o Intendente mandou 

ordem às professoras para ficar em férias até que a epidemia de febre 

Hespanhola termina, para não haver desculpa de aglomeração de gentes 

reunidos” 10 

Com a paralisação das aulas na capital do Estado, percebemos como 

que as epidemias quebram a rotina das populações e sociedades que são 

atingidas por elas, e denominamos essa quebra da rotina das populações em 

momentos epidêmicos de “cotidiano epidêmico”. Outra alteração no cotidiano 

das pessoas da Cidade de Goiás durante a epidemia de gripe espanhola no 

ano de 1919 foram os ritos de sepultamento, conforme o noticiário sobre o dia 

dos mortos publicado no Jornal Correio Oficial, 

 
Commemora-se hoje, em todo o mundo christão, o dia consagrado á 
referenciação dos mortos. É de praxe a vizita aos cemitérios nesta data. Mas a 
anormalidade do estado sanitário não permite que ella se  realise, este anno, 
como prudente medida prophilaxica. O ‘Correio Official’ se associa às 
candolencias da pragmática, que são enviadas no dia de finados, que é feriado 
[   ] aos que choram a perda dos seus mortos. (Jornal Correio Oficial, Cidade 
de Goiás, 02 de novembro de 1918, p. 9. IPEHBC).  

 

 No ano de 1918, a população da Cidade de Goiás fora proibida de visitar 

seus entes mortos no dia de Finados, pois essa proibição era uma medida 

                                                        
10 Memorial de lembranças de Anna Joaquina da Silva Marques – vol. 2 – 1900-1919. IPEHBC. 

Goiânia, 2006, p. 480. 
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profilática de isolamento da população em suas residências e visava coibir 

aglomerações públicas no intuito de combater o contágio da doença.  

 Além da Capital sendo atacada pela moléstia de gripe, outras demais 

cidades do Estado também se encontravam na mesma situação, de acordo 

com o telegrama enviado, que segue abaixo, para o presidente do Estado 

deixando-o ciente da situação de alerta da cidade de Santa Rita do Paranaíba, 

e posteriormente, vemos uma verba concedida para a cidade de Ipameri no 

auxílio do tratamento da população que se achava enferma pela doença de 

gripe, 

 
Cidade, Município, invadido gripe. População quasi toda já atacada. Médicos, 
Pharmaceuticos, todos gripados, sendo necessário chamar medico de 
Uberabinha. Já organisamos hospitaes para pobreza, que soffre 
horrorosamente. Rogamos a v. exa. auxílio 3:000$000... (Jornal Correio Oficial, 
Cidade de Goiás, 28 de dezembro de 1918, p. 12. IPEHBC).  
Ao Sr. Secretario de Finanças, pedindo-lhe as necessárias providencias no 
sentido de ser entregue por intermédio dessa Secretaria ao Intendente 
Municipal de Ypamery, por conta do credito aberto pelo decreto n. 5948, de 18 
do corrente a quantia de 2:000$000, como auxilio concedido ao referido 
município, invadido pela epidemia da grippe. (Jornal Correio Oficial, Cidade de 
Goiás, 11 de janeiro de 1919, p. 7. IPEHBC).  

    

 A gripe espanhola, nos meses de dezembro de 1918 e janeiro de 1919, 

já havia abalado o estado sanitário de diversas cidades goianas e também da 

capital do Estado. Segundo matéria publicada no jornal Nova Era, n. 157, “as 

repartições públicas e os quartéis estão grandemente desfalcados do seu 

pessoal”, foi recorrente durante a epidemia a falta de funcionários na 

administração pública e nos estabelecimentos comerciais porque as pessoas 

se encontravam enfermas e a população mais abastada evadiam-se da Capital 

para evitar o contágio.  

 Devido à enfermidade de alguns funcionários públicos e à evasão de 

outros da Capital durante a epidemia de gripe espanhola, “o Presidente do 

Estado, por decreto de 29 de Janeiro último mandou abonar as faltas dos 

empregados públicos, das durante a actual epidemia”. (Correio Oficial, Cidade 

de Goiás, 01 de fevereiro de 1919, n. 206. IPEHBC). A epidemia de gripe 

também desfalcou o serviço de telégrafos, pois, 
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nos dias em que a moléstia grassou com intensidade, os 22 aparelhos Morse e 
o 27 Bodot apenas trabalharam seis telegraphistas, coadjuvados pelos chefes 
de trafego, as mensagens atrasaram por 8 dias. (O Goyaz, Cidade de Goiás, 
23 de novembro de 1918, n. 1559, p. 03. Gabinete Literário) 

 

 A epidemia desorganizou completamente o funcionamento dos 

telégrafos que se constituía como um dos meios de comunicação mais ágil do 

período, as pessoas já estavam isoladas em casas e ficaram também sem 

notícias de outras localidades.  

 No momento epidêmico na Cidade de Goiás, a população teve no medo 

um dos sentimentos mais latentes, mas o medo não se constituía no medo do 

“outro”, mas no medo do contágio de algum familiar, quem estaria enfermo 

seria alguém da família, ou um amigo e até mesmo um conhecido. Segundo a 

memorialista Armênia P. Souza, a sua casa foi uma das primeiras atingidas 

pela epidemia, “os vizinhos, todos amigos, é que assumiram o cuidado dos 

enfermos e os trabalhos da casa”. (SOUZA, 1991, p. 07)  

 A ajuda de vizinhos e parentes no tratamento dos enfermos se 

concretizava pela possibilidade da “conhecibilidade mútua” proposta por 

Simmel, para o qual a vida fora da Metrópole proporciona à população a se 

conviver sempre com alguém da família, amigos, vizinhos e conhecidos, onde 

todos se conhecem. As relações de sociabilidade na capital goiana eram 

permeadas pela conhecibilidade, ou seja, o enfermo não era um total 

desconhecido, por isso, as pessoas se ajudavam mutuamente.  

 Alguns moradores mais abastados propunham salvaguardar suas vidas 

e de suas famílias com o medo do contágio, fugiam logo para suas fazendas ou 

para as de seus conhecidos, 

  
Dona Ângela acolheu feliz o convite da prima e vizinha, Adélia, às suas filhas 
Leny e Elisa para irem passar um mês em sua chácara. Os colégios estavam 
fechados; não perderiam aula. Retirar crianças da cidade, naquele tempo, era 
uma solução muito sensata. (SOUZA, op. cit., p. 06)  
 

A prática de se retirar da cidade a caminho de fazendas e chácaras se 

tornou fato recorrente entre a população abastada da Cidade de Goiás no 

período epidêmico de 1918/1919. Mas nem mesmo nas fazendas e chácaras 

essas pessoas estavam a salvo, 
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Ao retomar o caminho da casa, notou algo estranho na estrada que conduzia 
ao portão do jardim. Viu que era um cortejo, carregando uma pessoa deitada 
numa rede, costume largamente usado na zona rural de então, onde não havia 
veículos próprios, nem estradas para eles. Aproximando-se da casa, as 
pessoas que o compunham foram recebidas na sala e, ao entrar ali, a menina 
observou que colocavam a rede sobre o sofá e a abriam. Então houve um 
impacto inesperado: a pessoa da rede estava morta. Naqueles dias de 1918, a 
gripe espanhola ceifava vidas preciosas, como a daquela senhora que ela vira 
à tarde, mãe de muitos filhos, que ficaram na orfandade. (SOUZA, op. cit., p. 
03)  
 

 A epidemia de gripe espanhola vitimava nas cidades e nas chácaras, 

nos estudos sobre epidemias, importa mais dar ênfase aos significados que a 

doença representou para a sociedade vitimada do que nos apegarmos a dados 

quantitativos, pois conforme nos expressou Souza na citação acima, a senhora 

que foi vitimada durante a gripe espanhola é muito mais que um número para 

as estatísticas, era “mãe de muitos filhos que ficaram na orfandade”. Portanto, 

esses são os resultados preliminares da dissertação que desenvolvemos sobre 

a epidemia de gripe espanhola de 1918/1919 em Goiás.   
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