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Resumo
O último ano da Grande Guerra (1914-1918) ficou marcado pela pandemia de
gripe pneumónica, que afectou a população civil e militar. A violência e a longevi-
dade do conflito tiveram um impacto directo na saúde dos militares. As sucessivas
vagas de gripe agravaram este cenário, afectando os militares exaustos e enfra-
quecidos. Neste artigo, pretende-se abordar a pandemia de gripe em contexto
militar, nomeadamente no Corpo Expedicionário Português (França), e conhecer
algumas das medidas de profilaxia adoptadas pelas autoridades militares portu-
guesas no terreno, que seguiram orientações internacionais. Graças à Comissão
de Vigilância Interaliada e às suas reuniões regulares foi possível trocar informa-
ções sobre a pandemia e adoptar medidas comuns. Paralelamente, tentaremos
avaliar o impacto da gripe nas forças militares portuguesas partindo de relatos da
época e estatísticas oficiais, cruzando com contagens dos registos de entradas de
estruturas de saúde. Por último, tentaremos estabelecer uma comparação com o
exército britânico, onde a mortalidade foi bem mais elevada.

Palavras-chave: Primeira Guerra Mundial, influenza, Comissão de Vigilância
Interaliada, profilaxia.

A pandemia de «gripe espanhola», pneumónica ou influenza marcou
o último ano da Grande Guerra (1914-1918) tendo afectado as populações
civis tal como militares. Neste artigo, abordaremos a pandemia de gripe em
contexto militar, nomeadamente no Corpo Expedicionário Português (CEP),
que desde Janeiro de 1917 tinha sido enviado para a França, deixando de
fora o teatro de guerra africano. Recorde-se que, desde 1914, Portugal tinha
reforçado o envio de tropas para Angola e Moçambique, numa tentativa de
assegurar as suas colónias. Na sequência da tomada dos navios alemães em
águas portuguesas, a Alemanha declarou a guerra a Portugal a 9 de Março de
1916, o que levou ao envio de tropas para a frente europeia, nomeadamente
para o Norte da França (Afonso, Gomes, 2013; Telo, Sousa, 2016).

A violência e a longevidade do conflito tiveram um impacto directo na
saúde dos militares. As sucessivas vagas de gripe agravaram este cenário, afec-
tando os militares exaustos e enfraquecidos. Neste artigo, veremos algumas
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das medidas de profilaxia adoptadas pelas autoridades militares portugue-
sas no terreno, que seguiram orientações internacionais. Partindo da análise
das actas das reuniões da Comissão de Vigilância Interaliada, referentes ao
período da pandemia de gripe, veremos como este órgão permitiu trocar in-
formações entre os diferentes países membros e adoptar medidas comuns.
Tentaremos perceber, através de dados disponíveis no Arquivo Histórico Mi-
litar (PT AHM) e no Arquivo da Cruz Vermelha Portuguesa (ACVP), qual
o impacto da gripe nas forças militares portuguesas. Para tal, recorremos a
uma documentação variada, como relatos da época, e a estatísticas oficiais
do CEP, que cruzamos com contagens efectuadas aos registos de entradas
de várias estruturas de saúde. Contudo, esta análise impõe um conjunto de
limites, deixando algumas questões em aberto, como a comparação com o
impacto da gripe no exército britânico.

Apesar da historiografia portuguesa já ter abordado o tema da gripe
pneumónica em vários aspectos, como a mortalidade e as respostas do Es-
tado e da sociedade civil (Frada, 2005), as consequências demográficas e
socioeconómicas no caso do Algarve (Girão, 2003), ou ainda a memória da
gripe, as suas representações e as respostas à epidemia (Sobral et al., 2009a;
2009b; 2014), o contexto militar tem ficado de fora da maioria dos estudos.
Apesar do centenário da Grande Guerra ter permitido a publicação de inú-
meros novos trabalhos que não poderemos citar aqui, também os 100 anos da
gripe pneumónica têm suscitado algum interesse (Nunes, et al., 2018), dei-
xando, contudo, de lado este tema, salvo algumas excepções (Silva, Pereira e
Bandeira, 2019). Aliás, na introdução ao dossier «Revisitar a Pneumónica de
1918-1919», da revista Ler História, é salientado este facto e o interesse em
estudar os efeitos da gripe nas tropas portuguesas, nos campos de batalha
da Grande Guerra (Abreu, Serrão, 2018).

Este vazio na historiografia portuguesa é surpreendente, sobretudo tendo
em conta a relação intrínseca entre a Primeira Guerra Mundial e a pandemia
de gripe pneumónica. Veja-se, por exemplo, a origem do vírus, que ainda é
motivo de debate. As hipóteses mais plausíveis apontam uma possível origem
num campo militar do Kansas (Estados Unidos), outros estudos mencionam
os campos militares no sul da Inglaterra e no Norte da França, mas há ainda a
hipótese de uma origem asiática, tendo o vírus chegado à Europa com os tra-
balhadores chineses usados como mão-de-obra na Grande Guerra (Killingray,
2009; Rasmussen, 2014).

A única certeza é que o conflito mundial contribuiu para a propagação
da doença, quer através da concentração de homens em determinados espa-
ços, quer pela sua circulação com a mobilização, desmobilização e ainda as
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licenças. Ricardo Jorge, referindo-se ao caso português e aos avanços da se-
gunda vaga de norte para sul, escreveu «os vai-vens de tropas continuaram
a contribuir para a sementeira da infecção (. . . ); à epidemia das casernas
sucedeu a epidemia na cidade» (Jorge, 1919a: 313). Por último, a pande-
mia de gripe acompanhou as fases finais do conflito. Isto é, a primeira vaga,
na Primavera de 1918, coincide com a última ofensiva alemã e a chegada
das tropas americanas à Europa; a segunda vaga, no Outono de 1918, cor-
responde à progressão final da guerra e ao armistício; e a terceira vaga no
Inverno-Primavera de 1918-1919, coincide com a desmobilização das tropas
(Rasmussen, 2014).

A GRIPE NAS TROPAS EM BREST

Comecemos pelo caso de Brest (Fig. 1), que foi o porto de desembarque
das tropas portuguesas (e americanas) em França, vindas por via marítima.
Esta cidade foi, aliás, apontada por alguns historiadores como um dos lo-
cais na Europa onde surgiram os primeiros casos de gripe. Foi ali que se

Fig. 1 – A França durante a Grande Guerra e o sector português (qua-
drilátero)

Fonte: Mapa livre de direitos.
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reuniu regularmente a Comissão de Vigilância Interaliada (Commission de
Vigilance Interalliée). Esta terá sido uma das várias comissões que surgi-
ram no contexto da Primeira Guerra para partilhar informações, saberes e
experiências entre os aliados, como a Comissão Sanitária Interaliada, não
esquecendo também as diferentes conferências sobre cirurgia de guerra ou
ainda sobre a reeducação dos mutilados (Rasmussen, 2016).

A Comissão de Vigilância tinha um presidente e entre sete a oito mem-
bros, sendo um deles secretário. Esta incluía representantes dos serviços
de saúde militares do Reino Unido, dos Estados Unidos, de Portugal e da
França, bem como representantes civis como o Director do Serviço de Higi-
ene da cidade de Brest. Estes apresentavam o estado de saúde das tropas,
abordavam possíveis epidemias e, nesse caso, discutiam a adopção de medi-
das sanitárias. A pandemia de gripe foi, assim, um dos temas centrais das
reuniões em finais de 1918. Nestas reuniões, o médico José de Sousa Guima-
rães representou Portugal, tendo sido louvado pelo «esforço e inteligência»
com que participou nas reuniões, que lhe valeram também elogios dos colegas
estrangeiros2.

Reunimos os dados estatísticos apresentados nas actas das reuniões
desta comissão relativos aos casos de gripe. Em primeiro lugar, convém
referir que o Reino Unido tinha um número reduzido de tropas estacionadas
em Brest e, por isso, não apresenta qualquer caso. Entre Abril e Setembro
de 1918, houve um reduzido número de casos entre as tropas portuguesas em
Brest, nomeadamente 16 num efectivo de 400 homens, não havendo qualquer
morte a declarar. Isto é, 4% das tropas portuguesas em Brest sofreram de
gripe, na primeira vaga, que foi menos mortífera3.

Como é possível verificar na Figura 2, na segunda vaga, o número de ca-
sos entre as tropas portuguesas foi extremamente reduzido (0,4% ou 24/6.033
casos), sobretudo quando comparado com os números americanos e franceses.
Como é óbvio, em vez destes números absolutos, seria interessante conhecer
a proporção dos casos em relação ao número de militares. Infelizmente, não
foi possível obter estes dados. Contudo, é visível um pico nos inícios de Ou-
tubro, que afecta sobretudo os americanos e que, quando começa a reduzir,
observa-se um aumento entre as tropas portuguesas. Por último, é ainda ob-
servável a terceira vaga. Contudo, a fonte não menciona a mortalidade por
gripe4.

2 Boletim individual de José de Sousa Guimarães, PT AHM DIV 1-35A-1-07-2151, dispo-
nível em https://arqhist.exercito.pt/details?id=127546, consultado em 19/09/2018.
3 Procès-verbaux de la Commission de Vigilance Interalliée, PT AHM DIV 1-35-727-9.
4 Idem.
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Fig. 2 – Casos de gripe assinalados nas tropas em Brest

*Média semanal calculada
Fonte: PT AHM DIV 1-35-727-9 (6.033 casos).

Quanto às medidas de profilaxia discutidas nas reuniões, coube ao repre-
sentante americano defender medidas mais severas, bem como a sua imposi-
ção à população civil. Estas medidas incluíam a quarentena, o encerramento
das salas de espectáculos, de cafés e de restaurantes, sendo que estas eram
então contestadas por serem pouco eficazes face à violência do vírus. Já o
representante português, José de Sousa Guimarães, defendeu nomeadamente
a declaração obrigatória dos casos de gripe, com sanções em caso de não de-
claração, e consequente desinfecção dos locais contaminados e isolação entre
uma a dez noites. Tal como alguns dos seus colegas, Sousa Guimarães defen-
deu o encerramento temporário dos estabelecimentos públicos, como locais
de espectáculo, escolas e igrejas, bem como o isolamento dos doentes de gripe
num local específico5.

Contudo, muitas das medidas discutidas não chegaram a ser implemen-
tadas ou foram-no de forma parcial, isto é, apenas aplicadas a determinado
exército. Por exemplo, as tropas portuguesas não foram proibidas de frequen-
tar locais de espectáculo como as americanas. Nas diferentes discussões, a
medida que mais consenso reuniu foi o isolamento dos casos de gripe desde os
primeiros sintomas. Assim, quando em finais de Novembro surgiu um caso

5 Procès-verbal de la Séance du 16 septembre 1918. Commission de Vigilance Interalliée,
PT AHM DIV 1-35-727-9.
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de gripe entre os portugueses, este foi imediatamente dirigido ao Hospital
Principal da Marinha em Brest6.

MEDIDAS DE PROFILAXIA ADOPTADAS NA FLANDRES

Mais a norte, na Flandres, segundo o diário de campanha da Ambu-
lância n.º 4, a 15 de Junho de 1918 surgiam os primeiros casos de gripe.
«Desenvolveu-se neste Estacionamento uma epidemia gripal, derivada, se-
gundo opinião clinica, aos abaixamentos bruscos de temperatura. Registou
um grande numero de casos epidémicos nas praças da formação.»7. Se esta
primeira vaga foi vista como uma gripe banal, a segunda levou à implemen-
tação de medidas de profilaxia excepcionais.

Estas medidas foram, na realidade, baseadas no relatório redigido pelo
Dr. Fernand Bezançon, que foi apresentado e aprovado a 15 de Outubro de
1918 pela Academia de Medicina de Paris. O relatório continha uma dezena
de páginas e fora redigido a pedido do subsecretário de Estado dos Serviços
Franceses de Saúde Militar, o Dr. Louis Mourier8.

O Dr. Lúcio Nunes, chefe de saúde do CEP, partindo das conclusões
deste relatório, elaborou, dez dias depois, um documento de uma página com
as principais medidas a adoptar contra a gripe. Primeiro, era necessário
evitar o contacto com doentes contaminados e seguir uma rigorosa assepsia
da boca e da rinofaringe. Depois, aconselhava a evitar locais fechados, como
teatros e cinemas, bem como os transportes públicos. Assim, estas medidas
eram menos restritivas, pois defendiam que estes espaços deveriam continuar
a funcionar, desde que fossem alvo de uma limpeza rigorosa.

Em caso de gripe, deveria proceder-se ao isolamento, separando esses
doentes dos feridos e gazeados, bem como os casos simples dos graves, e
evacuando os convalescentes. As visitas eram proibidas para os engripados,
que deveriam ser tratados por um pessoal específico, que não se ocuparia de
outros doentes, para evitar ser agente de transmissão do vírus. À semelhança
do que era feito nos hospitais americanos, o uso de máscaras deveria ser
generalizado. O último ponto refere que se deveria tratar no local os doentes

6 Procès-verbal de la Séance du 2 décembre 1918. Commission de Vigilance Interalliée,
PT AHM DIV 1-35-727-9.
7 Diário de campanha – Ambulância 4, PT AHM DIV 1-35-0370.
8 Académie nationale de médecine (1918). Rapport II – Sur la prophylaxie de la grippe,
in Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 3ème série, Tome LXXX, Masson, Paris,
317-327, disponível em https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k408741x/ (consultado
em 21/09/2018).
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de gripe e evitar deslocá-los; em caso de evacuação, deveriam ser usados
transportes específicos que seriam desinfectados9.

Um outro documento refere que cabia aos oficiais médicos das unidades
e das formações instruir os militares a desinfectar o nariz, a boca e a gar-
ganta. O ideal seria efectuar gargarejos e lavagens com água salgada tépida
na medida de uma colher de chá de sal para um litro de água. Mas poderia
ainda ser utilizado «quaisquer [sic] desinfectantes que possam haver ao seu
alcance»10.

Hoje, é complexo avaliar se estas medidas foram adoptadas na totali-
dade, ou até se houve oposição de médicos, oficiais ou praças11. Tudo indica
que terão sido parcialmente respeitadas em meio hospitalar. Centremo-nos
em Ambleteuse (Fig. 1), a base das tropas portuguesas em França, onde se
encontravam várias estruturas hospitalares de retaguarda, nomeadamente um
hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e dois hospitais militares portugueses
(Silva, 2018; Marques, 2008).

No hospital da Cruz Vermelha, foi preparada uma enfermaria de isola-
mento para doentes com sintomas da «epidemia mundial», em finais de Ou-
tubro12. Nos inícios de Novembro, o Hospital da Base n.º 1 tinha uma enfer-
maria com várias salas para os casos de gripe, incluindo uma para isolar doze
doentes graves. Alguns dias depois, foi aberta uma outra enfermaria apenas
para a gripe provavelmente em resposta ao número de casos13. Aquando da
terceira vaga, logo em inícios de Maio de 1919 e «tendo-se manifestado com
intensidade e caracter grave a gripe n’esta zona», eram novamente propostas
medidas que, uma vez mais, incluíam evitar aglomerações em cafés e saídas
injustificadas dos acantonamentos, uma limpeza, duas vezes ao dia, das vias
respiratórias superiores com água salgada tépida, bem como uma lavagem
das mãos e do rosto antes das refeições e das idas às casas de banho, e ainda
evitar alimentos crus e beber apenas água dos depósitos. Outras recomenda-
ções incluíam evitar resfriamentos e trabalhos cansativos sobretudo de noite,

9 Instruções de Profilaxia Geral contra a Gripe ou Influenza Epidémica, Ordem do Quartel
General da Base n.º 301 de 28/10/1918, Arquivo da Cruz Vermelha Portuguesa (ACVP) –
Pasta 1ª Guerra Mundial Ambleteuse 2º volume.
10 Instruções sobre hygiene e profilaxia anti-grippal pelo Comandante do Serviço de Saúde
do CEP, 31/10/1918, PT AHM DIV 1-35-208-1.
11 Segundo o historiador Leo van Bergen, nem todos os médicos e oficiais, e muito menos as
praças, estavam interessados em respeitar as medidas higiénicas impostas durante a guerra,
não se referindo ao caso específico da gripe (Bergen, 2014).
12 Carta de Luís Bettencourt para o Presidente da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha
em Lisboa, 31/10/1918, ACVP – Pasta 1ª Guerra Mundial Ambleteuse 2º volume.
13 Ordem n.º 220 de 03/11/1918 e ordem n.º 228 de 12/11/1918, Ordens de Serviço do
Hospital de Base n.º 1, PT AHM DIV 1-35-0674.
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a ventilação das barracas e limpeza dos acantonamentos e a desinfecção das
roupas dos doentes de gripe. Em caso de sintomas, deveriam ser rapidamente
admitidos no Hospital da Base n.º 1 que ainda estava em funcionamento14.

Durante a epidemia, foi também ordenada a limpeza dos soalhos com
soluto de cresol uma ou duas vezes ao dia e o recurso a fumigações em to-
das as salas com cânfora em pó e ácido fénico puro, nos acantonamentos e
hospitais15.

Ainda sobre as medidas tomadas, no Arquivo Histórico Militar encon-
trámos exemplares de um documento do CEP intitulado A gripe – que se deve
fazer para não a ter? da autoria do tenente médico miliciano Vasco Verdial
e do capitão de cavalaria Júlio de Moura Borges. Este contém cinco pontos
simples: abrir as janelas e as portas das casas, casernas e refeitórios; evitar
aglomerações de pessoas em cafés, cinemas e teatros; ir ao médico quando
surgirem os primeiros sintomas, a saber, dores de cabeça fortes, febres e cons-
tipação; fazer exercícios ao ar livre; e por último, a habitual lavagem do nariz
e da boca duas vezes ao dia com água salgada. Desconhecemos como este
documento foi utilizado, divulgado e claro, se as tropas seguiram ou não estes
pontos16.

AS TROPAS PORTUGUESAS FORAM POUCO DIZIMADAS?

Oficialmente, «as tropas portuguesas da Flandres foram pouco dizima-
das pela influenza»17 (Jorge, 1919b: 22), segundo declaração do próprio Ri-
cardo Jorge apontando, na primeira vaga, um morto num efectivo de 40.000
homens e, na segunda vaga, 37 mortos até finais de Dezembro, num efectivo
de 30.000 homens. Estes números, que são inferiores aos oficiais, foram com-
pilados durante mês e meio por António Vieira Barradas, médico responsável
pela estatística médica do CEP18. Isto porque Ricardo Jorge lhe tinha colo-
cado um conjunto de questões, como «Que formas torácicas se observaram?
Pesquizas bacteriológicas? (. . . ) A epidemia grassou com intensidade egual

14 Ordem n.º 61 de 02/03/1919, Ordens de Serviço do Hospital de Base n.º 1, PT AHM
DIV 1-35-0674.
15 Ordem n.º 73 de 14/03/1919, Ordens do Quartel General da Base, ACVP – Pasta 1ª
Guerra Mundial Ambleteuse 2º volume.
16 A gripe – que se deve fazer para não a ter?, PT AHM DIV 1-35-1412-04; PT AHM DIV
1-35-0674.
17 Os números apresentados por Jorge eram um quarto menores do que os oficiais.
18 Boletim individual de António Vieira Barradas, PT AHM DIV 1-35A-1-05-1422, dis-
ponível em https://arqhist.exercito.pt/details?id=123967 (consultado em
19/09/2018).
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[sic] ou menos que nas tropas inglesas?», e tinha, assim, pedido todos os
dados possíveis sobre a epidemia e os militares portugueses19.

O próprio Barradas concluiu que a gripe teve um «eco não muito acen-
tuado» e um balanço menos pesado entre os militares portugueses, compa-
rativamente aos exércitos britânico e belga. Segundo ele, a primeira vaga,
entre Abril e Agosto, foi quase sem mortalidade e, como dava três dias de
incapacidade, muitos homens não chegaram sequer a baixar aos hospitais.
Já na segunda vaga, Barradas referiu centenas de baixas, fazendo-se sentir
a mortalidade. Assim, mencionou que, entre Outubro e Dezembro de 1918,
deram-se 107 baixas no Hospital da Base n.º 1 e 452 no Hospital de Sangue
n.º 820. Segundo Barradas, foi neste Hospital de Sangue e na Ambulância
n.º 4 que se atingiu a maior mortalidade, sem avançar mais informações (Bar-
radas, 1920). Segundo o Coronel médico Álvaro Martins, a Ambulância n.º 4
recebeu em Novembro um grande número de doentes devido à «grande epi-
demia gripal», tendo contabilizado até Dezembro um quarto de doentes com
gripe, isto é, 585 homens (Martins, 1936: 121-122). Contudo, as informações
são limitadas e desconhecemos como foram feitas as contagens.

António Barradas mencionou, numa carta de Maio de 1919, que estava
a terminar um artigo sobre a gripe no CEP e que até o tinha mostrado
a Ricardo Jorge21. Infelizmente, e apesar das tentativas, não conseguimos
encontrar esse artigo, quer nos arquivos, quer nas publicações periódicas da
especialidade. Assim, apenas sabemos que este contabilizou, até 31 de Março
de 1919, 51 óbitos em terras francesas por gripe, que é o número oficial de
vítimas de gripe pneumónica no CEP. Isto significa que, entre Janeiro de 1917
e Março de 1919, esta foi a segunda causa de morte por doença ou acidente
das tropas portuguesas, sendo a primeira a tuberculose (Fig. 3). Ou seja, um
em cada oito portugueses que morreram por doença em França, morreram de
gripe. Podemos também verificar que este número é relativamente próximo
dos mortos por gases. No geral, o número de óbitos por gripe corresponde a
cerca de 3,4% do total de mortes contabilizadas até Março de 191922, segundo
estatísticas do CEP, sendo efectivamente um número que parece reduzido no
contexto da guerra.

19 Carta de Ricardo Jorge para António Barradas, 29/01/1919, PT AHM DIV 1-35-1412-
04.
20 Carta de António Barradas a António de Azevedo, 01/04/1919, PT AHM DIV 1-35-
1401-09.
21 Carta de António Barradas, 22/05/1919, PT AHM DIV 1-35-1412-01.
22 De referir que o número de mortos no CEP será superior aos 1507 casos aqui mencio-
nados, de acordo com outras fontes como PT AHM DIV 1-35-1401-09.
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Fig. 3 – Causas de morte do CEP (1917-1919) )

Fonte: Causas de morte no CEP, PT AHM DIV 1-35-1412-01 (1.507
casos em 31/3/1919).

Numa tentativa de analisar de forma mais aprofundada os casos de gripe
no Hospital da Base n.º 1 (HB1), recorremos aos dados fornecidos pelo ser-
viço de estatística do CEP, entre Março e Dezembro de 191823, e aos dados
que conseguimos recolher e tratar relativamente aos doentes hospitalizados
entre finais de Janeiro e Junho de 1919, quando era a única estrutura hospi-
talar da retaguarda ainda em funcionamento em França. A estes juntámos
os registos das entradas no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP),
que contabilizámos entre Abril de 1918 e Janeiro de 1919 (período de funci-
onamento desta estrutura)24. A Figura 4 representa a evolução das entradas
por gripe (praças e oficiais), revelando bem os picos da epidemia de gripe,
nomeadamente em Junho e Novembro de 1918 e em Fevereiro de 1919. As-
sim, contabilizámos um total de 1048 entradas por gripe nestes dois hospitais,
correspondendo a 11% do total das entradas. Se discriminarmos por estru-
tura, o Hospital da Base n.º 1 recebeu 935 doentes de gripe (842 em 1918
e 93 em 1919), correspondendo a 10,7% do total de entradas, enquanto que
o Hospital da Cruz Vermelha recebeu 113 doentes de gripe, isto é, 15% das
entradas deveram-se à gripe.

23 De referir que estes dados não mencionam se são relativos apenas às praças ou também
aos oficiais.
24 Estatística médica Hospital de Base n.º 1, PT AHM DIV 1-35-1401-03; Relações de
oficiais e praças hospitalizados no Hospital de Base n.º 1, PT AHM DIV 1-35-0675-04;
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Fig. 4 – Entradas por gripe no Hospital da Base n.º 1 e no Hospital da
Cruz Vermelha

Fonte: Estatística médica Hospital de Base n.º 1, PT AHM DIV 1-
35-1401-03; Relações de oficiais e praças hospitalizados no Hospital
de Base n.º 1, PT AHM DIV 1-35-0675-04 (1.048 entradas); ACVP
Ambleteuse Livro de Oficiais em tratamento; ACVP Ambleteuse Livro
de Praças de pré em tratamento.

Destas 1.048 entradas, assinalaram-se 11 óbitos, uma percentagem bas-
tante reduzida. Em média, um em cada cem doentes de gripe, nestas ins-
tituições, acabou por falecer. Se analisarmos a mortalidade por gripe em
relação ao número total de óbitos (85), a gripe representa 12,9%. Como re-
vela a Figura 5, a mortalidade por gripe foi superior no Hospital da Base n.º
1 em 1919, comparativamente a 1918, destacando-se igualmente o Hospital
da Cruz Vermelha.

Contudo, estas fontes e consequentes contagens podem ser facilmente
postas em causa, nomeadamente quanto à denominação da causa de hospi-
talização, bem como de morte. Relativamente às estatísticas do CEP, desco-
nhecemos o que é registado como gripe e tendo em conta que existem outros
campos para bronquites e pneumonias, entre outras doenças respiratórias,
pressupomos que as possíveis complicações ligadas à gripe pneumónica não
foram contabilizadas como gripe. Convém ainda afirmar que estas doenças
existiram antes da epidemia e tendo apenas os valores totais, corremos o risco
de incluir óbitos que ocorreram antes da epidemia. De igual modo, quando
vemos os livros de entradas dos hospitais, verificamos uma multiplicação de

ACVP Ambleteuse Livro de Oficiais em tratamento; ACVP Ambleteuse Livro de Praças
de pré em tratamento.
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Fig. 5 – Entradas e óbitos por gripe em relação aos totais

Fonte: Estatística médica Hospital de Base nº 1, PT AHM DIV 1-35-
1401-03; Relações de oficiais e praças hospitalizados no Hospital de
Base nº 1, PT AHM DIV 1-35-0675-04; ACVP Ambleteuse Livro de
Oficiais em tratamento; ACVP Ambleteuse Livro de Praças de pré em
tratamento (9.444 entradas; 85 óbitos).

denominações («bronco-pneumonia gripal», «influenza», «congestão pulmo-
nar»), o que dificulta a análise e nos leva a questionar como os serviços de
estatística calcularam os mortos por gripe. Constatámos ainda que, con-
soante as fontes, a causa de entrada no hospital e a causa de morte eram
também diferentes. Por exemplo, «astenia, gripe, pneumonia» no momento
da entrada e «bronco-pneumonia» como causa de morte.

A título de exemplo, vejamos a situação no Hospital de Sangue n.º 8,
mais na frente de combate. Se seleccionarmos o período entre Março de
1918 e Janeiro de 1919, contabilizámos um total de 4.124 entradas, apenas
de praças. Destas, 554 devem-se à «gripe», 25 à «influenza» e 72 surgem
assinaladas como gripe juntamente com outra doença. A estas, podemos
ainda acrescentar doenças não identificadas, bem como «bronquites», com
299 entradas (incluindo bronquite e outras doenças), ou «febres»25.

Sabemos ainda que apenas em Março de 1919 foi pedido pelos serviços
de estatística do CEP que houvesse um cuidado com as baixas e as mortes por

25 Registo de entradas de praças Hospital de Sangue n.º 8, 29/04/1917 a 03/11/1918, PT
AHM DIV 1-35-1797-02; Hospital de Sangue n.º 8 Praças, 03/11/1918 a 28/01/1919, PT
AHM DIV 1-35-1796.
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«motivo da epidemia gripal». Assim, pedia-se que estes casos fossem assinala-
dos com o número 7 da tabela nosológica, como «Influenza», incluindo depois
entre parêntesis, «a forma clinica ou a complicação que motivou a morte»,
dando como exemplo bronco-pneumonia e congestão pulmonar. Acrescen-
tando que, tendo havido «um acréscimo de numero de mortos por broncho-
pneumonia [sic] [. . . ], é licito suspeitar que alguns d’estes casos devessem
ser levados em conta do activo da epidemia gripal, não sendo possível traçar
uma estatística fidedigna senão houver o máximo rigor em descriminar cui-
dadosamente os casos atribuíveis à influenza, dos que o não devam ser.»26,
resumindo bem a situação com a qual nos temos deparado.

Assim, uma possível comparação com o caso das tropas britânicas (in-
cluindo, então, as tropas canadianas, australianas e neozelandesas), sector
partilhado com as tropas portuguesas, torna-se bastante complexa. Graças a
um resumo estatístico efectuado pelos serviços britânicos entre Outubro de
1918 e Março 1919, isto é, durante quase meio ano, contabilizaram-se mais
de 100 mil casos de influenza, que resultaram em mais de 3.000 mortes e 3%
de taxa de mortalidade (Fig. 6). Com contagens semanais, é possível ver a
segunda e a terceira vaga da pandemia.

Fig. 6 – A gripe nas tropas britânicas

Fonte: Influenza and broncho-pneumonia, British only, PT AHM DIV
1-35-1412-01 (116.353 casos; 7.065 óbitos).

As contagens incluem ainda a bronco-pneumonia que, apesar de ter um
número de casos inferior, tem uma taxa de mortalidade muito superior à
da influenza. O mesmo documento acaba por somar as duas enfermidades

26 Ordem n.º 75 de 15/03/1919, Ordens de Serviço do Hospital de Base n.º 1, PT AHM
DIV 1-35-0674.
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para chegar ao total de 116.353 casos e 7.065 óbitos, ou seja, uma taxa de
mortalidade de 6,07%27.

Neste momento, é praticamente impossível estabelecer uma comparação
entre a situação da epidemia de gripe nas tropas portuguesas e britânicas,
pois desconhecemos se os casos de bronco-pneumonia foram tidos em conta na
estatística do CEP. Por outro lado, faltam números concretos, nomeadamente
o número total de casos de gripe e de bronco-pneumonia, para calcular as
taxas de mortalidade e comparar com as de outros exércitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise permitiu constatar que, durante a pandemia de gripe pneu-
mónica, as medidas de profilaxia impostas às tropas portuguesas eram seme-
lhantes às impostas a outros exércitos, em parte graças aos contactos com
equipas médicas dos países aliados. Contudo, não sabemos se as medidas
foram respeitadas na totalidade ou parcialmente pelas tropas.

Apesar de as fontes oficiais declararem que a gripe teve um impacto
reduzido nas tropas lusas, muito provavelmente diminuto em relação às tro-
pas britânicas, sem que haja qualquer explicação para tal situação, é muito
provável que essas fontes não contabilizem o total dos casos de gripe e conse-
quentes complicações respiratórias que, na maioria dos casos, eram a causa
de morte. Como vimos, as causas de morte variavam de fonte para fonte, o
que impede apurar dados concretos quanto ao número de vítimas da gripe,
correndo o risco de obter números dispares e de cair em generalizações ao
incluir todos os casos de infecções respiratórias, como bronquites, broncop-
neumonias, pneumonias, gripes, influenza, tuberculose, etc. Sem dúvida que,
neste caso, o número de óbitos por gripe pneumónica no CEP iria aumentar
de forma exponencial, exagerando talvez a realidade.

O ideal seria efectuar um minucioso levantamento de todos os óbitos,
respectivas causas e datas para tentar seleccionar apenas possíveis mortes
por gripe e por infecções respiratórias entre Junho de 1918 e Abril de 1919.
E, num segundo momento, se possível, cruzar estes dados com os livros de
registo de entradas nos hospitais e ambulâncias em França para apurar os
que faziam menção à epidemia de gripe. Sem dúvida que é um trabalho
importante, contudo moroso, e que fica por efectuar.

No entanto, não devemos esquecer que, apesar do diminuto número de
mortes no CEP, a gripe terá sido a segunda doença que mais mortes cau-

27 Influenza and broncho-pneumonia, British only, PT AHM DIV 1-35-1412-01.
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sou entre os militares portugueses em França, não obstante as medidas de
profilaxia excepcionais tomadas no seguimento do que era decretado interna-
cionalmente.
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