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Introdução

Durante a primeira década do século XX, a cidade do Rio Grande é assolada por um

surto epidêmico de varíola (1904-1905), fenômeno que exige providências imediatas das

autoridades, que não se mostram, entretanto, eficazes e nem eficientes. Nesse contexto, a

população vivencia alguns dilemas: acata a orientação médica e permite a inoculação com as

linfas vacínicas, em consonância a Lei da Vacina Obrigatória (31 de outubro de 1904),

promulgada no governo do Presidente Francisco Alves (1902-1906); ou segue as diretrizes

políticas sul-rio-grandenses que considera a vacinação uma violação da ordem e dos direitos

civis, além de afirmar que esse é um processo inócuo para deliberar a epidemia e imunizar os

indivíduos, pois a doença está intimamente ligada às condições sócio-econômicas das

pessoas.

A partir dessa constatação, tem-se o objetivo de: investigar a cidade do Rio Grande na

primeira década do século XX a partir das consequências geradas pela epidemia de varíola de

1904-1905, procurando ressignificar as ações adotadas pela intendência municipal no combate

a essa doença, as quais se opõem as medidas defendidas pelas autoridades médico-sanitárias

que acredita no contágio direto e não na manifestação espontânea.

Metodologia

O presente estudo ainda encontra-se em fase inicial, compondo-se da coleta de dados e

construção do referencial teórico-metodológico. Entretanto, é possível afirmar que parte

significativa do estudo se fundamentará nos métodos preconizados pela História Demográfica e

da História Social que permitem resgatar aspectos da sociedade a partir de séries estatísticas e

quantificáveis, fazendo-se uso dos registros de óbitos e prontuários médicos do período,

arquivados na Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande.

A análise das causas sociais e epidemiológicas de óbitos, a compreensão econômica e o

estado sanitário dos mesmos na Historiografia brasileira são extremamente restritos e

defasados na cidade do Rio Grande e no Rio Grande do Sul em contraste com os estudos

referente a população brasileira como um todo. Isto ocorre pela dificuldade encontrada pelos

historiadores-demógrafos na obtenção e análise de fontes e o complexo estudo da sociedade

urbana capitalista e industrial brasileira no final do século XIX e início do século XX.

Considerações Finais

Conforme explícito, a pesquisa encontra-se em fase inicial, mas mesmo assim, é

possível observar que no período entre 1904-1905, a cidade do Rio Grande é assolada por

uma epidemia de varíola, que ceifa a vida de centenas de indivíduos, além de deixar sequelas
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em um número muito maior da população, tanto na classe privilegiada, mas principalmente

entre os pobres e miseráveis. Dentre as causas desse evento, é possível citar: a entrada de

expressivo contingente humano, de diferentes partes do país e do mundo via Porto do Rio

Grande; as péssimas condições de higiene e de trabalho das populações mais pobres do

município; a falta de uma política sanitária preventiva; o despreparo das autoridades, tanto

executivas, legislativas e médicas, para socorrer as vítimas da epidemia, além do recebimento

de vacinas contaminadas e fora da validade. Os estabelecimentos hospitalares conseguem,

precariamente, atender os pacientes, mas são incapazes de tranqüilizar a comunidade local.

Acredita-se que a divergência entre a intendência municipal e as autoridades médico-

sanitárias da cidade do Rio Grande, quando do surgimento dos primeiros casos de varíola, são

fatores que ajudam a doença a se intensificar nos meses seguintes. Entretanto, a partir desse

cenário, emerge a seguinte problemática: a convergência das ações dessas duas forças

conseguiria realmente minimizar os efeitos da doença, quando havia, por outro lado, uma

população que continuava adotando práticas supersticiosas para se proteger da varíola e se

negava, contundentemente, a participar e aderir a vacinação obrigatória, além de manter

procedimentos e práticas anti-higiênicas?

O número de infectados e de mortos, certamente, seria menor se as ações e os

procedimentos adotados pela intendência municipal encontrassem respaldo nas orientações

médico-sanitárias para controlar os efeitos da epidemia de varíola.
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