
Id:  42605  

Autor:  Abreu Junior, José Maria de Castro.  

Título:  O vírus e a cidade: rastros da gripe espanhola no cotidiano da cidade de Belém 
(1918).  

Fonte:  Belém; Paka tatu; 2018. 243 p. ^bil.  

Resumo(s):  O presente livro procura recuperar as várias dimensões da epidemia de 1918 que 
aconteceu os moradores da cidade de Belém. Por um lado, deixou claro os 
conflitos no interior da classe médica, desnudando as divergências acerca do 
tratamento e da profilaxia da doença, demonstrando que os esculápios estavam 
longe de uma homogeneidade. Por outro lado, recupera o protagonismo dos 
saberes populares no enfrentamento da epidemia, com a oferta de serviços nas 
artes de curar pelos curandeiros, pajé, benzedeiras e o que mais houver - e diga-
se, sempre preferidos pela população. Neste mundo amazônico, os médicos foram 
obrigados a dialogar com uma tradição popular de cura. Os capítulos abordam a 
pandemia de 1918, a chegada da gripe em Belém, as práticas culturais e 
estratégias para enfrentamento e a atuação de médicos frentes aos doentes e 
óbitos. (AU) - pt  
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Autor:  Silveira, Anny Jackeline Torres; Nascimento, Dilene Raimundo do.  

Título:  Epidemias do século XX: gripe espanhola e aids / Epidemics of the 20th century: 
Spanish flu and AIDS  

Fonte:  In: Teixeira, Luiz Antonio; Pimenta, Tânia Salgado; Hochman, Gilberto.História da 
saúde no Brasil. São Paulo, Hucitec, 2018. p.284-327. (Saúde em Debate, 269).  

Resumo(s):  Este capítulo focaliza duas manifestações epidêmicas que marcaram a história 
brasileira e mundial do século XX: a pandemia de influenza ocorrida nos últimos 
meses de 1918 e de aids, surgida no início da década de 1980. As duas doenças 
foram objeto de numerosas reflexões entre os pesquisadores brasileiros, o que 
tem contribuído na elaboração de uma história sobre como a sociedade brasileira 
vivenciou essas experiências. A primeira parte do texto é dedicada ao exame dos 
contextos médico-científicos que marcaram a instalação dessas duas epidemias. 
em um segundo momento, é apresentado alguns aspectos relacionados à 
abordagem das doenças epidêmicas no âmbito das ciências humanas, em 
especial nos estudos históricos. Em seguida, é focalizada cada uma dessas 
experiências, imergindo no seu universo biopatológico. Aborda-se também como 
essas experiências influíram na vida de seus contemporâneos. Por fim, apresenta-
se algumas considerações na expectativa de comparar o que as une e o que as 
diferencia. - pt  
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Título:  O pioneirismo da Bahia no isolamento do vírus da gripe coreana em 1951 e a 
possibilidade de desenvolvimento de uma vacina específica / The pioneering 
of Bahia in the isolation of the Korean flu virus in 1951 and the possibility of 
development of a specific vaccine  

Fonte:  Cadernos de História da Ciência;11(1):26-45, jan/jun 2015.  

Resumo(s):  O presente trabalho constrói a historiografia de um fato científico-tecnológico 
pouco conhecido, que foi o isolamento do vírus da gripe que assolou o Brasil 
em 1951. O isolamento do vírus da gripe coreana, ocorrido em laboratórios do 
Estado da Bahia, foi de grande relevância para o combate à doença na época, 
uma vez que permitiu sintetizar uma vacina específica e eficiente para o 
combate à pandemia. A técnica utilizada foi a de inoculação e isolamento de 
vírus em ovos embrionados de galinhas, que se mostrou mais eficaz que o 
procedimento em mamíferos. As pesquisas foram realizadas no Instituto 
Biológico da Bahia e no Instituto de Saúde Pública da Fundação Gonçalo 
Muniz. Os ensaios de laboratório confirmaram a maior eficácia de vacinas 
produzidas com vírus isolado em embriões comparativamente às importadas. 
(AU) - pt  
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Título:  Os impactos da epidemia da cólera em Cachoeira-BA no século XIX: pânico e 
morte entre a população / The impacts of the cholera epidemic in Cachoeira-BA in 
the 19th century: panic and death among the population  

Fonte:  In: Santana, Clíssio Santos; Ferreira, Fred Aganju Santiago; Miranda, Jôsy 
Barcellos; Santos, Lumara Cristiana Martins; Cruz, Ana Paula.Tramas negras: 
história, antropologia e educação para as relações raciais. Cruz das Almas, 
UFRB/Fino Traço, 2016. p.43-53.  

Resumo(s):  Na primeira metade do século XIX, uma pandemia conhecida como cólera-morbo 
avançava na Europa e logo depois, chegou as Américas. No ano de 1855, a cólera 
chegou ao Brasil e se espalhou pelo litoral. O Brasil ainda discutia meios de 
controle para a febre amarela, que se tornou endêmica. Entretanto, a atuação de 
médicos foi desviada para a nova peste aterrorizante. Fala sobre a Cachoeira e o 
cólera e o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira e o cólera. Com a 
análise de dados sobre o percurso do cólera na cidade de Cachoeira, verifica-se 
que ainda precisa de mais atenção nesse período, sobretudo no que diz respeito 
aos impactos na vida das pessoas no cotidiano e a trajetória da doença no interior 
baiano. A epidemia do cólera deixou marcas em todas as regiões , até mesmo 
naquelas que não foram afetadas, permanecendo na imaginação social, pela 
manifestação de terror, pavor e multiplicação de mortes. - pt  
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Título:  As controvérsias médicas sobre a influenza ou gripe, e as reações das 
autoridades sanitárias durante a manifestação da pandemia de 1918 / Medical 
controversies about the influenza or flu, and the reactions of the health authorities 
during the demonstration of the 1918 pandemic  

Fonte:  In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Nascimento; Silveira, 
Anny Jackeline Torres.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, Fino 
Traço, 2015. p.51-72. (História, 54).  

Resumo(s):  De todas as aparições da influenza de que se tem notícia a que maior repercussão 
provocou foi, sem dúvida, a pandemia ocorrida em 1918. O capítulo aborda as 
incertezas médicas sobre a origem e forma de atuação da moléstia, de como se 
justificavam a inércia das autoridades sanitárias diante da ameaça de invasão da 
influenza, do descompasso entre o que acreditavam e o que efetivamente fizeram 
as autoridades sanitárias. (AU) - pt  

Nota Geral:  Inclui bibliografia  
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Autor:  Lima, Sandra Mara Maciel; Rasia, José Miguel; Bagatelli, Rodrigo 
Cechelero; Gontarski, Giseli; Colares, Máximo José D.  

Título:  A repercussão da gripe A (H1N1) nos jornais paranaense / The impact that 
the influenza A (H1N1) pandemic had on news reporting in the state of 
Paraná, Brazil  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;22(1):275-291, jan./mar. 2015. ^btab  

Resumo(s):  Este texto investiga como a gripe A (H1N1) de 2009 foi noticiada no estado 
do Paraná. Foram analisadas 189 matérias sobre o tema em dois jornais 
paranaenses, destacando-se quatro eixos: a expansão do vírus; a pandemia 
e o medo; a gripe no serviço de saúde; e a gripe nas políticas públicas. Por 
meio do estudo da repercussão da gripe A na mídia, foi possível perceber o 
impacto social que a pandemia H1N1 representou para a sociedade, 
desafiando instituições e o cidadão comum, que se percebeu dentro de um 
grupo de risco de uma doença noticiada como potencialmente letal. Essa 
doença suscitou mudanças pontuais nos hábitos de uma comunidade 
globalizada buscando escapar da vulnerabilidade. (AU) - pt  
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Título:  A AIDS no Mundo.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Relume Dumará; 1993. 321 p. ^bmapas, ^btab, ^bgraf. (História 
Social da AIDS, 1).  

Resumo(s):  A AIDS no Mundo é sem dúvida a mais abrangente obra de consulta e a análise 
mais consequente já produzida sobre a primeira década da pandemia do HIV e da 
AIDS. Trata-se, portanto, de uma referência obrigatória para todos os que no 
Brasil estão mobilizados na luta anto-HIV e anti-AIDS. Organizado pela Coalizão 
Global de Políticas contra a AIDS - grupo independente e interdisciplinar de 
especialistas comprometidos com o monitoramento da evolução da pandemia e 
com a análise crítica da resposta global que ela suscita -, A AIDS no Mundo 
sistematiza o trabalho de centenas de profissionais que trabalham mundialmente 
em busca de maior compreensão científica e, sobretudo, de decisões políticas 
mais precisas e eficazes diante do que é, claramente, uma das mais sérias 
emergências de saúde pública enfrentadas pela comunidade internacional. (AU) -  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Hésio Cordeiro  

Nota Geral:  Organizadores da Edição Brasileira: Richard Parker, Jane Galvão e José Stalin 
Pedrosa; Coalizão global de Políticas contra a AIDS. Jonathan Mann, Daniel J. 
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Autor:  Carbonetti, Adrián.  

Título:  Política en epoca de epidemia: la pandemia de gripe en Argentina (1918-
1919) / Politics in times of epidemic: the pandemic of influenza in Argentina 
(1918-1919)  

Fonte:  Esp. plur;11(22):57-64, 2010. ^bil, ^btab  

Resumo(s):  La pandemia de gripe AH1N1 que se desató en América del Norte para luego 
extenderse a todo el mundo hagenerado una nueva preocupación en las 
ciencias sociales acerca de las acciones sociales y políticas que despertó la 
enfermedad. En ese sentido asumen gran importancia los antecedentes de 
esta dolencia en el tiempo. Así surgió como un fenómeno a ser estudiado por 
la historia el impacto en términos sociales, políticos y culturales que generó, 
en América Latina y especialmente en Argentina, la pandemia de gripe 
española de 1918-1919. Una epidemia olvidada y que debe ser estudiada por 
las ciencias sociales a fin de dilucidar los avatares que por los que pasaron las 
sociedades en el pasado. En este artículo analizamos las políticas de salud 
que se implementaron contra un enemigo invisible, difícil de ser detenido por 
cualquier obstáculo que se pretenda imponer, pero al mismo tiempo 
estudiamos la oposición que dichas medidas generaron en la sociedad, la 
prensa y los partidos opositores al gobierno de turno. (AU) - es  
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Título:  Gripe: a história da pandemia de 1918.  
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Autor:  Bertucci, Liane Maria.  

Título:  Ciência, medo e morte na influenza de 1918 / Science, fear and death in the 
influenza of 1918  

Fonte:  In: Monteiro, Yara Nogueira. História da saúde: olhares e veredas. São Paulo, 
Instituto de Saúde, 2010. p.205-214, ^bil.  

Resumo(s):  Faz uma abordagem sobre a epidemia de gripe espanhola que assolou o 
mundo em 1918. Pelo menos desde setembro de 1918, informações 
publicadas pelos jornais da cidade de São Paulo sobre uma nova epidemia, 
que chamavam de influenza espanhola ou gripe espanhola, eram cada vez 
mais intensas e assustadoras. Em poucas semanas, especialmente a partir 
dos primeiros dias de outubro, notícias de diferentes países anunciavam uma 
verdadeira pandemia. Os Estados Unidos teriam sido o provável local de 
origem da doença, em campos de treinamento militar, e de lá a gripe 
espanhola teria se espalhado, atingido até os moradores dos confins da Ásia 
e da Oceania. A difusão da enfermidade certamente foi facilitada pelo 
movimento de tropas que iam lutar em solo europeu - apenas no Pacífico, em 
algumas ilhas totalmente isoladas, os habitantes não ficaram gripados. (AU) - 
pt  
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Autor:  Duarte, Ivomar Gomes.  

Título:  O Código Sanitário Estadual de 1918 e a epidemia de gripe espanhola / The 
Sanitary Code State of 1918 and epidemic of spanish influenza  

Fonte:  Cad. Hist. Cienc;5(1):55-73, jan.-jun.2009. ^bil.  

Resumo(s):  Este trabalho busca relacionar a repercussão causada pela epidemia de gripe 
espanhola na implantação de um Código Sanitário em São Paulo, que visava 



regular a vida das pessoas e da comunidade. No ambiente impactado por 
uma pandemia, com condições sociais caóticas, as regras, normas e rotinas 
ficaram relativizadas em função dessa crise maior. O Código, de inspiração no 
modelo de polícia médica, era composto por 800 artigos de minuncioso 
regramento sanitário, acabou sendo superado pela velocidade dos 
acontecimentos e violência da epidemia de gripe pelo desarranjo social por 
ela causado. Com tempo, esse código se consolidou como instrumnento legal, 
sendo alterado e emendado ao logo dos anos, vigorando até 1970, quando foi 
substituído. (AU) - pt  
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Autor:  Martínez Martín, Abel Ferando.  

Título:  Antes, durante y después de la visita de la 'Dama Española': mortalidad por 
gripa en Boyacá, Colombia / Before, during and after the visit of the 'Spanish 
Lady': mortality due to flu in Boyacá, Colombia  

Fonte:  Varia hist;25(42), jul.-dez. 2009.  

Resumo(s):  Describir el impacto de la mortalidad por gripa en el periodo 1912-1927 en 
68 municipios de Boyacá, Colombia. Estudio descriptivo, histórico, con 
enfoque epidemiológico. Se estableció el volumen y estructura de la 
población y se determinaron tasas de mortalidad para las variables de 
tiempo, persona y lugar. La gripa estuvo presente antes de la pandemia, se 
acentuó en 1918 y se volvió endémica hasta 1927. La primera muerte de la 
pandemia en Colombia se registra en Cartagena. En octubre se registra en 
Bogotá de donde se extiende a Boyacá. Se identificó un comportamiento 
polinómico de la pandemia de octubre a diciembre de 1918. Encontramos 
diferencias significativas en el comportamiento de la pandemia de gripa en 
Boyacá en comparación con lo descrito en Europa y Norteamérica por la 
literatura especializada, especialmente lo relacionado con piso térmico, 
grupos de edad más afectados y ausencia de oleadas. - es  
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Autor:  Alvarez, Adriana; Carbonetti, Adrián; Carrillo, Ana María; Bertolli Filho, 
Claudio; Souza, Christiane Maria Cruz de; Bertucci, Liane Maria; Azevedo, 
Nara.  

Título:  A gripe de longe e de perto: comparações entre as pandemias de 1918 e 
2009 / The flu far and near: comparing the 1918 and 2009 pandemics  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;16(4):1065-1113, out.-dez. 2009. ilus  

Resumo(s):  Neste debate, historiadores latino-americanos comparam a pandemia de 
gripe de 1918-1919 com a que varre o continente em 2009, sobretudo as 
experiências de México, Argentina e Brasil. Analisam as estratégias 
adotadas nos dois momentos, com ênfase em isolamento, vigilância em 
portos e aeroportos, intervenções nas cidades. Comparam a atuação dos 
Estados nacionais e governos locais, a posição dos médicos e dos meios de 
comunicação e o comportamento das populações, especialmente no tocante 
ao medo e à morte. Analisam o desempenho das estruturas de assistência 
às populações e as medidas terapêuticas e profiláticas recomendadas por 
órgãos públicos de saúde, por interesses privados ligados à venda de 
medicamentos e pelas medicinas populares e caseiras. O debate trata, 
ainda, da influência que a experiência de 1918 teve sobre as avaliações da 
crise atual, bem como do legado que deixará para o futuro.(AU) - pt  
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Autor:  Ospina Díaz, Juan Manuel; Martínez Martín, Abel Fernando; Herrán Falla, 
Oscar Fernando.  

Título:  Impacto de la pandemia de gripa de 1918-1919 sobre el perfil de mortalidad 
general en Boyacá, Colombia / Impact of the flu pandemic of 1918-1919 on 
the general mortality profile in Boyacá, Colombia  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;16(1):53-81, ene.-mar. 2009. graf, mapa, tab  

Resumo(s):  OBJETIVO: Describir el impacto epidemiológico y social de la pandemia de 
gripa de 1918-1919 en 41 municipios de Boyacá, Colombia. 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo empírico-analítico, histórico, con 
enfoque epidemiológico. Se estableció el volumen y estructura de la 
población y se determinaron tasas de mortalidad para las variables de 
tiempo, persona y lugar. RESULTADOS: La pandemia se inició en octubre 
de 1918 en Bogotá y se extendió a Boyacá por carretera. No se encontraron 
las tres oleadas cronológicas descritas en la literatura. Encontramos 
diferencias significativas en el comportamiento de la pandemia de gripa en el 
departamento de Boyacá en comparación con lo descrito en Europa y 
Norteamérica por la literatura especializada.(AU) - es  
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Autor:  Silveira, Anny Jackeline Torres.  

Título:  A influenza espanhola e a cidade planejada: Belo Horizonte, 1918 / Influenza 
and planned city: Belo Horizonte, 1918.  

Fonte:  Belo Horizonte; Argumentum ; FAPEMIG ; CAPES; 2007. 304 p. ^bil, ^btab.  

Resumo(s):  Enfoca a experiência da pandemia de gripe espanhola na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, analisando, à luz das sugestões da historiografia das 
epidemias, os impactos operados pela moléstia no cotidiano da capital 
mineira, entre eles: as transformações no dia a dia da cidade, as reações das 
autoridades públicas e científicas, a mobilização social para o socorro às 
vítimas, e os aspectos culturais revelados a partir da doença (AU) - pt  
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Autor:  Carvajal Estupiñán, Juan Fernando; Martínez Martín, Avel Fernando; Meléndez 
Álvarez, Bernardo Francisco; Manrique Abril, Fred Gustavo.  

Título:  La pandemia de gripa de 1918 en Bogotá / The 1918 influenza epidemics in 
Bogotá  

Fonte:  Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandam;27:287-307, 2007.  

Resumo(s):  Se pretende conocer a partir de diversas fuentes primarias (principalmente 
documentos oficiales, informes de la "Junta de Socorros", y prensa general y 
médica) cómo la gripe de 1918 alteró la dinámica social de Bogotá con 
particular atención a su impacto en términos de morbi-mortalidad, así como al 
análisis de cómo las condiciones sanitarias, las decisiones político-
administrativas y las reacciones en sectores sociales influyeron e la respuesta 
de esta colectividad humana a la pandemia.(AU) - es  
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-Colombia 
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Região não DeCS: Bogotá 
 

 

 

Id:  13540  

Autor:  Sales, José Roberto.  

Título:  A gripe espanhola em Passa Quatro - MG, 1918-1919: epidemiologia e 
memória histórico-social / Influenza in Passa Quatro - MG, 1918-1919: 
epidemiology and historico-social memory.  

Fonte:  Varginha; Correio do Sul; 2007. 70 p.  

Resumo(s):  Estabelece o perfil epidemiológico da gripe espanhola no município de Passa 
Quatro, no início do século XX, permitindo uma abordagem sobre a pandemia 
passada e o alerta implícito de pandemias futuras.(AU) - Pt  

Descritores:  Influenza/história  
-Surtos de Doenças/história 
 Saúde Pública/história 
 Brasil 

Localização:  BR1273.1; 616.203, S163g  

Região não DeCS: MINAS GERAIS; PASSA QUATRO 
 

 

 

Id:  13539  

Autor:  Sales, José Roberto.  

Título:  A gripe espanhola em Varginha (MG)- 1918: memória de uma tragédia / 
Influenza in Varginha (MG) - 1918: the memory of a tragedy.  

Fonte:  Belo Horizonte; SES/MG; 2005. 64 p.  

Resumo(s):  Resgata a história local centrada no início do século XX, durante a grande 
pandemia da gripe espanhola em Varginha, Minas Gerais, através de 
pesquisa nos arquivos disponíveis.(AU) - Pt  
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Id:  6225  

Autor:  Silveira, Anny Jackeline Torres.  

Título:  A influenza espanhola e a cidade planejada: Belo Horizonte, 1918 / 
Influenza and the planned city: Belo Horizonte, 1918.  

Fonte:  s.l; s.n; jun. 2004. 327 p. il, graf.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Federal Fluminense para obtenção do grau de 
Doutor.  

Resumo(s):  Enfoca a experiência da pandemia de gripe espanhola na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, analisando, à luz das sugestões da historiografia 
das epidemias, os impactos operados pela moléstia no cotidiano da capital 



mineira, entre eles: as transformações no dia a dia da cidade, as reações 
das autoridades públicas e científicas, a mobilização social para o socorro 
às vítimas, e os aspectos culturais revelados a partir da doença. (AU)   
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