
Gripe Espanhola & Covid-19 
O quadro a seguir apresenta uma síntese das principais semelhanças e diferenças entre as duas pandemias mais letais dos últimos 
102 anos. Observa-se que as semelhanças estão fortemente atreladas ao descaso de governos e sociedade para com a saúde cujos 
meandros serão comentados no Boletim Informativo nº 56 do Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito.  
 

Quadro comparativo Gripe Espanhola (1918) e Covid-19 (2020) 
Semelhanças Gripe Espanhola Covid-19 

Nomes, sinônimos e 
eufemismos 

[suavização do real] 

Influenza hespanhola [origem desconhecida] / Espanhola / Grippe / 
Pandemia / grippe comum (“leve”) 

Novocoronavírus / Sars-CoV-2 
Pandemia / “Gripezinha” 

Sinais e sintomas dor de cabeça / febre / tosse / falta de ar / pneumonia 
tosse / febre / falta de ar / dor de cabeça / dor de garganta / dores 

musculares / coriza  

Diagnóstico Clínico-epidemiológico Clínico-epidemiológico / Sorológico / Biomolecular  

Evolução 

muitos pacientes desenvolviam pneumonia grave em horas e morriam 
sufocados em poucos dias, com manchas castanho-avermelhadas no 

corpo 

3 em 10 casos internam com dificuldade respiratória moderada / 10% 
precisam de UTI / 5% infecção generalizada e falência múltipla de 

órgãos 

Vírus Influenza (H1N1) Novo Coronavírus (2019-nCoV) 
Velocidade transmissão Muito mais rápida do que a ‘gripe comum’ da época Muito mais rápida do que todas as gripes conhecidas 

Medidas preventivas Isolamento e quarentena / Máscaras Isolamento e quarentena / Máscaras e luvas 

Vacina  Não havia (hoje existe) 
Não há / Pesquisas coronavírus interrompidas por falta de 

financiamento 

Tratamento geral poções, gargarejos, xaropes, catárticos, caldo de galinha e limão 
Oxigênio, suporte / Em estudo combinações de antivirais e 

antibióticos 

Experimentos 
humanos 

Quinino “[...] governo passou a distribuir quinino, sem saber o real 
valor terapêutico dessa substância no combate à gripe ou o perigo da 

sua ingestão sem controle.” 

Cloroquina: Governo brasileiro insiste na eficácia milagrosa 
“Hospitais na Suécia interrompem uso de cloroquina por efeitos 

colaterais” 

Efeito sobre o sistema 
de saúde 

A velocidade de propagação e gravidade dos casos levou  
ao colapso da rede hospitalar 

A velocidade de propagação e gravidade dos casos está colapsando 
sistemas de saúde de países centrais e periféricos 

Trabalhadores da 
Saúde 

Médicos e enfermeiros adoeciam e morriam agravando a  
deficiência das equipes das Santas Casas 

Equipes da saúde adoecem e morrem sem que se solucione  
o déficit das condições de proteção 

Cenário social 

1ª Guerra Mundial (final) / Revolução soviética (1917) /  
Industrialização brasileira / migração campo-cidade / 

Carestia / movimentos anarquistas de luta dos trabalhadores por 
melhores condições de vida e de trabalho / Censura na divulgação de 

dados (em parte por estratégia da Guerra) / Caos social (atingiu 
“quartéis, fábricas, escolas” e comércio com desabastecimento e 

saques) 

Ascensão de governos autoritários / Financeirização do social / 
Precarização do trabalho / Industrialização 4.0 / 

Reforma trabalhista / Reforma da Previdência / Globalização da 
produção / Desindustrialização e interdependência dos países / 
Censura na divulgação de dados / Auxílio financeiro aos mais 
carentes / logística desconectada da realidade social brasileira 

Disputas políticas 

Derrota da Alemanha na 1ª Guerra deveu-se em grande parte às 
baixas decorrentes da Influenza / 

Medidas de isolamento e quarentena hostilizadas com disputas entre 
governos, elites econômicas e sociedade / Censura na divulgação de 

dados (em parte por disputas ‘comezinhas’ de poder) / Troca de 
comando na Diretoria Geral de Saúde Pública 

Medidas de isolamento e quarentena hostilizadas com disputas entre 
governos, elites econômicas e sociedade / 

Permanente ameaça de troca de comando no Ministério da Saúde / 
Instabilidade política / Insistentes informes conflitantes à sociedade 

por parte do Presidente brasileiro 

Nº infectados 
no mundo 

Mais de 500 milhões Mais de dois milhões e 100 mil até 16/04 

Nº de mortes 
no mundo 

50 a 100 milhões Mais de 140 mil até 16/04 

Letalidade no mundo 
[poder de matar] 

10% dos doentes  6,7% dos doentes 

Vítimas ‘famosas’ 

Rodrigues Alves/Brasil (pres. eleito, vítima fatal, impedido da posse) / 
Kaiser Wilhelm II/Alemanha (obrigado a abdicar) / Pres. 

Wilson/EUA (invalidez por sequelas neurológicas da gripe) / 1º 
ministro britânico David George 

Chanceler Ângela Merkel/Alemanha (Recuperada) /  
1º ministro Boris Johnson/Reino Unido (Recuperado) / 

Jair Bolsonaro/Brasil (Suspeito – Não revelado)  

 

Fontes: 
- Painel Rio COVID-19 (boletim de 13/04/2020) 
- Cuidado com a ‘Espanhola’! Blog de História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 15/02/2015. Disponível em http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/cuidado-com-a-espanhola 
- André Biernath. Quais as semelhanças entre a Covid-19 e outras pandemias do passado? Disponível em https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/semelhancas-covid-
pandemias-passado/ 
- COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (16/04/2020) 
- Blog Multiplicadores de Visat – Atualize-se em tempo de coronavírus www.multiplicadoresdevisat.com 
Nota: Estimativa de letalidade com base na fórmula: (nº óbitos ÷ nº casos) X 100 
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