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Em sua célebre obra "As doenças têm história", o 
historiador francês Jacques Le Go� (1985, p. 7) 
a�rmou assertivamente: "Onde estão as febres terçãs 
e quartãs dos nossos antepassados? A doença 
pertence não só à história super�cial dos progressos 
cientí�cos e tecnológicos como também à história 
profunda dos saberes e das práticas ligadas às 
estruturas sociais, às instituições, às representações, 
às mentalidades". Diante disso, todos os que desejam 
compreender os processos epidêmicos, os surtos e as 
pandemias, como a de COVID-19 que enfrentamos na 
atualidade, devem perscrutar as entrelinhas da 
experiência humana procurando vestígios relegados 
por uma “versão o�cial”, buscando a história em seu 
contrapelo, para fazer falar os grupos que 
historicamente não tiveram voz e para criticar um 
determinado sentido da história, exercício 

fundamental quando nos debruçamos sobre os 
assuntos da Medicina e da Saúde.

Sob esta perspectiva, ao investigar a 
experiência histórica da pandemia de Gripe 
espanhola e seus efeitos na cidade de São Paulo, 
podemos observar as tensões, disputas de versões e 
discursos que marcaram este trágico episódio. As 
diferentes fontes documentais presentes no 
arquivo do Museu Histórico da FMUSP revelam as 
ações, por vezes desencontradas, do poder público, 
o alcance e as limitações da assistência médica, 
especialmente para a população mais pobre do 
município, bem como as disputas existentes na 
formação de uma memória corporativa sobre o 
enfrentamento à pandemia de 1918.

Desta forma, mesmo compreendendo que, 
sob diversas perspectivas, tratam-se de contextos 

Foto - Médicos e alunos da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no combate à Gripe espanhola, 
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históricos diferentes e por isso, sem qualquer 
pretensão de estabelecer paralelos históricos, 
consideramos que tais experiências nos dão alguns 
subsídios para re�etir sobre o atual momento em 
que vivemos. Especialmente no momento em que, 
sem ter a conta da imensa subnoti�cação de casos, 
observamos com perplexidade a cidade de São 
Paulo registrar que entre o dia 25 de fevereiro de 
2020 (quando foi registrado o primeiro caso de 
contaminação pelo SARS-COV-2 no país) e o dia 08 
de outubro de 2020, 340.742 pessoas foram 
acometidas pela COVID-19 e 13.044 foram a óbito 
em decorrência desta doença (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2020, p. 1).

Lançando nosso olhar para a pandemia 
ocorrida há 102 anos atrás, pudemos notar que no 
início do mês de setembro os jornais paulistanos 
começaram a reportar as primeiras notícias sobre 
uma epidemia de In�uenza que teria seus primeiros 
casos registrados em solo espanhol, embora 
posteriormente tenha �cado claro que a doença se 
disseminou, na verdade, nos campos de batalha da I 
Guerra Mundial. No dia 14 daquele mês foi reportada 
a chegada do navio Demerara no Porto do Rio de 
Janeiro, depois de passar por Lisboa, Recife e 
Salvador, descortinando a situação do progressivo 
alastramento do morbo em território brasileiro. O 
primeiro caso o�cial da doença na cidade de São 
Paulo foi registrado no dia 13 de outubro e, a partir 
daí, os números cresceriam de forma exponencial, 
atingindo, rapidamente, a população mais 
empobrecida com muito mais virulência. Logo a 
Santa Casa de Misericórdia estaria lotada, assim 
como outros hospitais espalhados pela cidade. 
Diante deste cenário, segundo os historiadores 
Claudio Bertolli Filho (2003) e Liane Maria Bertucci 
(2004), o Serviço Sanitário paulista buscou mobilizar 
as instituições públicas e privadas para que fossem 
coordenadas as ações contra o surto epidêmico e 
criados hospitais provisórios. 

Assim, alunos, professores e pesquisadores da 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que 
estava em funcionamento há apenas 5 anos, 
atuaram no combate à gripe espanhola em diversas 
frentes. Arnaldo Vieira de Carvalho, Diretor da escola 
médica, supervisionou a construção de hospitais de 
campanha e organizou cerca de mil leitos da Santa 

Casa de Misericórdia, instituição da qual era o diretor 
clínico, para o tratamento dos indivíduos infectados 
pela espanhola. Professores, como Ayres Netto, 
Pedro Dias da Silva, Sergio Meira Filho, Ovídio Pires 
de Campos, entre outros, coordenaram instituições 
hospitalares instaladas em diversos pontos da 
cidade. Outros, como Etheocles Gomes e Ayrosa 
Galvão se dedicaram às pesquisas laboratoriais para 
melhor compreender os efeitos da gripe e buscar 
formas mais efetivas de tratamento (MOTA, 2005, p. 
215). 

A Cátedra de Medicina Legal, encabeçada por 
Oscar Freire, realizou inúmeras necropsias e publicou 
estudos na tentativa de contribuir com a elucidação 
dos mecanismos de ação da doença no sistema 
respiratório. Além disso, dezenas de alunos da 
faculdade atuaram na linha de frente do cuidado aos 
doentes em hospitais e nas residências dos 
pacientes. Ainda assim, a epidemia evidenciou as 
trágicas consequências da profunda desigualdade 
social presente na cidade que se apresentava como a 
mais rica, próspera e moderna do país. A Gripe 
espanhola impôs derrotas evidentes para as 
autoridades médicas e sanitárias de São Paulo, já que 
o descontrole da contaminação, somado às péssimas 
condições de vida de grande parte da população e a 
diminuta rede assistencial resultaram na morte de 
cerca de seis mil paulistanos, além de milhares de 
contaminados entre o �nal de 1918 e os primeiros 
meses de 1919.  

Anos depois, os memorialistas buscaram 
perpetuar uma determinada interpretação sobre a 
atuação dos mais prestigiados médicos paulistas em 
meio à epidemia. Em 1922, o médico Luis Pereira 
Barreto (1922, p. 86) foi o primeiro a escrever sobre a 
gripe: “Quando em 1918 a gripe nos bateu a porta, 
Arnaldo foi dos primeiros a se movimentar em favor 
dos desprotegidos, organizando e dirigindo 
hospitais, encorajando alunos da Escola no 
cumprimento da divina missão de mitigar a dor 
alheia – a morte? Mas que importa morrer, se com 
isso temos o nosso dever cumprido?”. Duílio Crispim 
Farina (1974, p. 96), por sua vez, a�rmou: “Diante da 
calamidade que se abatia sobre a cidade surgiu a 
portentosa �gura de Arnaldo Vieira de Carvalho a 
comandar a Santa Casa de Misericórdia, as medidas 
para o mais perfeito e completo atendimento às 



•

necessidades da população assolada pelo terrível 
morbo (...) como a de verdadeiro governador da 
capital. Dele emanavam ordens e esquemas para 
que não houvesse falência total na cidade”. 

Contudo, os documentos de época são menos 
efusivos. No dia 3 de dezembro de 1918, na Reunião 
de Congregação da Faculdade de Medicina, Arnaldo 
Vieira de Carvalho, em evidente clima de exaustão e 
pesar, fez referências àqueles que haviam perdido 
suas vidas no combate à pandemia. Em suas 
palavras: “os professores Etheocles de Alcântara 
Gomes, catedrático de Fisiologia, homem que 
dispunha de qualidades personalíssimas de um bom 
professor e cuja morte constitui uma das perdas 
mais sensíveis e de difícil substituição. João Ayrosa 
subtituto da 4ª. seção, o qual além de ser um 
verdadeiro homem de laboratório predestinado, a 
isso aliava também qualidades superiores pela 
inteligência e caráter e Diaulas de Souza e Silva, 
moço ainda, foi dedicadíssimo aos estudos e 
trabalhos que lhe incumbiam, dispondo de um 
talento promissor.” (FACULDADE DE MEDICINA E 
CIRURGIA DE SÃO PAULO, 1918, p. 29). Também 

foram lembrados os fucionários da instituição: o 
porteiro, José Fernands de Souza Cantinho e o 
zelador do Laboratório de Química, Octaviano Ferraz 
e a morte de dois alunos: José Augusto Venâncio dos 
Reis e Joaquim Queiróz, o que levaria a Faculdade 
realizar a formatura da 1ª. Turma apenas no ano 
seguinte. O luto tomou completamente conta da 
escola médica. Nada havia o que se comemorar ou 
memorar. A refrega tinha sido gigantesca.

Em dezembro de 1918 todo o aparato 
hospitalar erigido para a “guerra contra o vírus” era 
desmontado. A gripe aos poucos desaparecia, 
deixando um rastro de cerca de cinquenta milhões 
de pessoas mortas no mundo todo. Nos próximos 
tempos, o pensamento sanitário ganhou força em 
seus argumentos, no sentido de apontar as 
necessidades de garantia de habitação digna, 
saneamento básico e educação para toda a 
população. A “espanhola”, sem dúvida, havia deixado 
lições a serem aprendidas. Não por acaso, foram 
esses os temas que acompanhariam a sociedade 
brasileira até os dias atuais para retomar a pergunta: 
aprendemos a lição? 
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