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Úlcera, trombose 

Coqueluche, hipocondria 

Sífilis, ciúmes 

Asma, cleptomania... 

E o corpo ainda é pouco.” 

(Titãs. O Pulso. "Õ BLÉSQ BLOM", 1989). 



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho buscou fazer a catalogação de todos os óbitos da Freguesia de Feira de Santana, 

no século XIX, reportados nos Livros Paroquiais nº 3 (1868-1876), nº 4 (1876-1881), nº 5 

(1881-1882), nº 6 (1882-1883), nº 7 (1886-1891) e nº 8 (1891-1894), que contêm indicações 

das causas das mortes, pertencentes ao arquivo da Cúria Diocesana de Feira de Santana. O 

estudo foi realizado com o intuito de fornecer informações históricas sobre a sociedade 

feirense do século XIX a partir da análise dos dados extraídos dos registros. Como resultado, 

foram catalogados 5.839 óbitos reunidos em uma planilha do Microsoft Excel que permite a 

filtragem das principais informações: nome, causa da morte, data do óbito, idade, sexo, cor, 

estado civil, condição social e naturalidade, e que foram referenciadas para facilitar a consulta 

no documento físico. Desta forma, por meio das informações obtidas nas fontes, buscamos 

apontar suas possibilidades de pesquisa, as contribuições desse tipo de documentação para a 

historiografia, algumas limitações e como elas revelam aspectos culturais, sociais, políticos, 

entre outros, da sociedade feirense, se examinadas e tratadas de forma adequada. Não houve 

qualquer pretensão de trazer respostas, questionamentos ou esgotar o enorme leque de 

possibilidades que a catalogação dos livros de óbitos permite descobrir. Buscamos tão 

somente apontar caminhos que podem ser percorridos por aqueles que se prestam à pesquisa 

histórica, e, quem sabe, despertar o interesse de futuros pesquisadores. O que será apresentado 

aqui, portanto, é apenas um extrato das informações contidas nos Livros.  

Palavras-chave: Livros paroquiais de óbitos; catalogação de fontes; Feira de Santana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work sought to catalog all deaths in the Parish of Feira de Santana, in the 19th century, 

reported in Parochial Books nº 3 (1868-1876), nº 4 (1876-1881), nº 5 (1881-1882), nº 6 

(1882-1883), nº 7 (1886-1891) and nº 8 (1891-1894), which contain indications of the causes 

of deaths, belonging to the archive of the Diocesan Curia of Feira de Santana. The study was 

carried out with the aim of providing historical information about the nineteenth-century 

feirense society from the analysis of data extracted from the settlements. As a result, 5,839 

deaths were cataloged, gathered in a Microsoft Excel spreadsheet that allows filtering of the 

main information: name, cause of death, date of death, age, sex, color, marital status, social 

status and place of birth, and which were referenced to facilitate the consultation in the 

physical document. Thus, through the information obtained from the sources, we seek to point 

out their research possibilities, the contributions of this type of documentation to 

historiography, some limitations and how they reveal cultural, social, political aspects, among 

others, of the feirense society, if examined and dealt with appropriately. There was no 

intention of bringing answers, questions or exhausting the huge range of possibilities that the 

cataloging of death books allows us to discover. We only seek to point out paths that can be 

taken by those who lend themselves to historical research, and, who knows, to arouse the 

interest of future researchers. What will be presented here, therefore, is only an extract of the 

information contained in the Book. 

Keywords: Parish books of deaths; Cataloging font; Feira de Santana. 
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1. Apresentação 

 

A relação entre o historiador e as fontes é essencial no desenvolvimento de trabalhos 

historiográficos, pois é elas que conduz à produção do saber histórico. Nesse sentido, a 

pesquisa em arquivos é o destino daqueles que optam pelo curso de História para a sua 

formação profissional. Esses precisam ter em mente que não existe trabalho em História sem 

fontes. Essas, por sua vez, contam com uma variedade quase que infinita
1
 (ainda que escassas 

ou inexistentes para determinados períodos ou temáticas), e cabe ao pesquisador utilizá-las de 

acordo com métodos, técnicas ou abordagens que atendam aos seus anseios.  

 Desse leque de variedades de fontes, podemos destacar os registros paroquiais. Essa 

documentação seriada, a depender da ótica do pesquisador, é reveladora de inúmeros aspectos 

da sociedade brasileira do período colonial e/ou imperial. E por envolver um grande número 

de indivíduos de diferentes classes sociais, estando entre as fontes mais democráticas da 

época, os registros paroquiais permite análises de caráter tanto quantitativo quanto qualitativo, 

podendo, assim, serem empregados em diferentes campos de pesquisa, como na história 

social, história cultural, entre outros, e não somente na demografia ou na demografia histórica 

como assim foram utilizados durante muito tempo. Aqui, no entanto, privilegiaremos os 

registros paroquiais de óbito da freguesia de Feira de Santana de 1868 a 1894.  

Trabalhar com esse tipo de documentação manuscrita, por mais que seja prazeroso 

para alguns, é desafiador e, em certa medida, muito difícil e/ou cansativo, mas o esforço, 

como iremos destacar mais a frente, é recompensador. De início, a primeira dificuldade está 

relacionada à precariedade dos arquivos e/ou da preservação das fontes, pois, por se tratar de 

documentos eclesiásticos, geralmente ficam reunidos nas cúrias diocesanas e nem sempre são 

guardados de acordo com técnicas de arquivamento. Esses arquivos religiosos, geralmente 

reúnem uma imensa variedade de documentação, em especial os registros paroquiais de 

batismo, casamento e óbito, e elas quase sempre estão misturadas e/ou fora de ordem. Assim, 

o pesquisador precisará de destreza no emaranhado de documentos para encontrar a série 

desejada, para organizar e iniciar sua pesquisa.  

 Para o trabalho em questão, tivemos o privilégio de encontrar um arquivo que estava 

sendo organizado por um historiador, e contava com séries documentais completas e em 

ótimo estado de conservação (a grande maioria), dentro dos limites possíveis, levando em 

conta que alguns livros tinham mais de 180 anos. É preciso destacar, no entanto, que por se 

                                                           
1
 Para conhecer as fontes mais comuns, ler: DE LUCA, Tania Regina; PINSKY, Carla Bassanezi (Org). O 

Historiador e suas fontes. São Paulo, SP: Contexto, 2009.  
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tratar de arquivo religioso, nem sempre é fácil ter acesso a tal documentação, dependendo, 

inclusive, de prévia autorização do bispado, que, por sua vez, pode limitar a consulta à 

determinada documentação e/ou definir horários e dias para consulta. Este último empecilho 

geralmente está relacionado ao número insuficiente de funcionários. A falta destes, portanto, 

acaba impossibilitando a abertura do serviço de pesquisa.  

 O acesso mais amplo e facilitado a qualquer tipo de documentação se dá quando o 

pesquisador tem a sorte de se deparar com um acervo digitalizado, o que nem sempre é 

possível. O arquivo da Cúria de Feira de Santana, contudo, teve seus primeiros documentos, 

datados de 1828, microfilmados em outubro de 1980
2
 pela Sociedade Genealógica de Utah, 

atual projeto Family Search, de A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os mórmons, e 

hoje pode ser facilmente consultado através do site do projeto
3
, sem custos, necessitando 

apenas de um cadastro simples. Esse formidável projeto de microfilmagem, além de ser um 

facilitador de pesquisas históricas nos chamados registros vitais (registros de batismo, 

casamento e óbito) contribuiu para a preservação desta documentação, possibilitando, assim, 

pesquisas hoje em fontes que pelo péssimo estado de conservação, deixaram de existir. 

Contudo, a ação dos mórmons de microfilmar o maior número possível de documentação 

eclesiástica que permitisse a reconstrução de árvores genealógicas a partir dos registros de três 

das etapas da vida humana – nascimento/batismo, matrimônio e morte – foi interrompida 

expressamente pelo Vaticano em 2008
4
, quando os mórmons “foram descobertos em suas 

intenções de caráter religioso e passaram a ter o acesso interditado aos arquivos.”
5
     

 Como é possível perceber, a Igreja Católica é a detentora dos direitos sobre essa 

preciosa documentação, e a necessidade de proteger os seus interesses institucionais acaba por 

inviabilizar, em alguns casos, diversas pesquisas. Sobre isso, Pinsky nos diz que “seria de se 

esperar que essas fontes [...] fossem de livre acesso ao público, já que a Igreja, por intermédio 

do Padroado Régio, atuava como um autêntico serviço público. Os documentos deveriam 

estar abertos à livre consulta, sem maiores restrições, amparados em legislação específica 

regulamentando essa questão”
6
. Aqui precisamos destacar a origem dos registros paroquiais, 

para quem sabe, assim, poder questionar os direitos sobre esse tipo de documentação.   

 

                                                           
2
 Dado da microfilmagem dos livros paroquiais. Disponível em <https://www.familysearch.org/ 

ark:/61903/3:1:939N-RF4Z-S?i=2&cat=350645>. Acesso em: 17 maio 2021. 
3
  www.familysearch.org 

4
 BERTO, João Paulo. As especificidades das Bibliotecas e Arquivos eclesiásticos no Brasil: apontamentos 

históricos para uma política de gestão integrada. História e-História, v. 08, 2012. p. 15. 
5
 PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes históricas. 2.ed. São Paulo, SP: Contexto, 2010. p. 41. 

6
 Ibidem, p. 40. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-RF4Z-S?i=2&cat=350645
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-RF4Z-S?i=2&cat=350645
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1.1. Origem dos registros paroquiais 

 

No século XVI, quando grandes tensões acometiam a Igreja Católica visando uma 

reforma nas suas condutas, a ruptura indesejada entre protestantes e católicos resultou na 

busca por soluções que possibilitassem o fortalecimento da Igreja diante da fratura religiosa. 

Foi, portanto, nesse contexto que no ano de 1545 surgiu o que ficou conhecido como o 

Concílio de Trento, e que durou até 1563, com a finalidade de encontrar meios que 

permitissem sanar as diversas problemáticas advindas dessas tensões.
7
 Com a divisão da 

cristandade, a Igreja precisava saber quem eram seus membros fiéis, e o meio encontrado para 

isso foi através do registro individual de cada católico. Assim, ficou decretado que cada Cura 

“passaria a ser responsável pelo registro de cada Batismo e de cada Matrimônio celebrado em 

sua Paróquia. A fórmula do registro foi minuciosamente estabelecida. Era preciso resguardar 

um caráter universal e igualitário para os registros de cada católico.”8  

Segundo Maria Luiza Marcílio, 

 

Os dados a serem redigidos obrigatoriamente nas atas [...] eram: a data do 

batismo, o nome completo do batizando, sua filiação (quando fosse 

conhecida), local da residência de seus pais ou responsáveis, além do nome 

de pelo menos um padrinho (o melhor seriam dois) que serviria de 

testemunho do ato, [...] finalmente viria a assinatura do sacerdote.
9
 

 

O assentamento deferia ser feito em um livro exclusivo e ficar sob a guarda do vigário 

para conservação. As regras para o registro de casamento não eram tão distintas, e deveriam 

conter “a data do casamento, o nome de cada cônjuge e sua filiação, residência, naturalidade, 

além dos nomes dos padrinhos, com suas residências, naturalidades e a assinatura do 

sacerdote”
10

 também em livro exclusivamente destinado para esse fim.   

No Brasil, este tipo de documentação seguiu os desígnios da Coroa até a Constituição 

Primeira do Arcebispado da Bahia, de 1707, que objetivava a organização da vida religiosa na 

colônia baseada no Concilio de Trento. Deste modo, sendo a religião católica a oficial de 

Portugal e, por conseguinte, de suas colônias, pressupomos que a grande maioria dos 

indivíduos que aqui nasceram, casaram-se ou morreram durante o Brasil Colônia e Império, 

                                                           
7
 SANTOS, Luísa Ximenes. O Concílio de Trento e a discussão acerca do estatuto da imagem. 2013. 46 f. 

Monografia (Especialização em Cultura e Arte Barroca) – UFOP, Ouro Preto, MG p. 9-10.  
8
 MARCÍLIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a Historia do Brasil. Revista Varia-História, Belo 

Horizonte, MG, v. 31, p. 13-20, jan. 2004. p. 13.  
9
 Ibidem, p. 14. 

10
 Ibidem, loc. cit.. 
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passaram pelos registros paroquiais, que, devido o estatuto do Padroado Régio, se revestiam 

do caráter religioso, mas também de ato civil.
11

  

Mesmo com o passar dos séculos, a fórmula de registro de batismo e casamento 

continuou sendo aplicada conforme estabelecido no Concilio de Trento, havendo pouca 

assimetria entre os registros, e essa diferença muitas vezes se dava de acordo com o rigor do 

pároco. Se notarmos o registro de casamento da Freguesia de Feira de Santana datado de 1886 

(Figura do anexo A), perceberemos que todos os dados mencionados na fórmula do Concílio 

se fazem presentes, além da própria menção do vigário José Joaquim de Britto ao dizer que 

foram “feitas as proclamações conforme o sacro ‘concílio’ de Trento em minha presença”. O 

mesmo acontecia com o registro de batismo (Figura do anexo B).  

Note-se, no entanto, que até o presente momento, só destacamos as normas para o 

registro de batismo e casamento. Isso porque o Concílio de Trento não estabeleceu ordem 

para o registro de óbito, que só passou a ser lavrado, obrigatoriamente, após o fim do 

Concílio, em 1614, por imposição do Papa Paulo V. Essa obrigatoriedade se fez presente na 

Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, que trazia regras claras para os três registros. 

Sobre o registro de óbito, a Constituição estipulava que em todas as Igrejas deveria existir um 

livro para que se assentassem no dia do falecimento ou nos três primeiros dias seguintes, o 

nome dos que morressem sem abreviaturas ou algarismo, impondo, ainda, para cada termo 

que deixasse de ser feito, uma pena de quinhentos réis.
12

 Além disso, era previsto a 

fiscalização dos livros de todas as Igrejas Paroquiais pelos Visitadores para conferência dos 

assentos de acordo com a forma que havia sido determinada (Figura do anexo C). Sendo 

constatada alguma irregularidade por falta ou negligência, dizia a Constituição: “castiguem e 

procedam como lhes parecer justiça, e serviço de Deus: e o mesmo fará o nosso Provisor, ou 

Vigário Geral, se perante eles se tratar o caso”.  

Todavia, por mais que houvesse determinações explícitas e rígidas em relação às 

regras de assentamento, e por mais que elas tenham sido seguidas quase que de forma precisa 

nos registros de casamento e batismo, como destacamos, nos de óbito o mesmo não 

aconteceu, uma vez que é recorrente a falta de uniformidade nos dados dos registros (Figura 

do anexo D). Esta informação é importante porque reflete diretamente nos resultados desta 

catalogação. 

Maria Luiza Marcilio nos diz que:  

                                                           
11

 Pinsky, 2010, p. 74, afirma que “os registros paroquiais de batismo, casamento e óbito foram, até finais do 

Império, únicos registros do género, e certamente tinham caráter oficial, mesmo que velado”. 
12

 Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, 1707. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/ 

handle/id/222291>. Acesso em: 10 maio 2021. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222291
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222291


15 
 

 

Para o registro dos óbitos as regras não eram tão rigorosas e iguais. Bastava 

registrar a data do falecimento, o nome do morto, seu estado civil. No caso 

de solteiros, dever-se-ia nomear os pais, ou o fato de ter sido exposto ou ser 

ilegítimo. No caso dos casados e dos viúvos(as), além desses dados, era 

necessário indicar o nome do esposo(a). Em muitas paróquias assinalava-se a 

naturalidade do morto, sua idade, e atividade que exerceu. Em alguns casos 

indicava-se a causa da morte e se o morto havia deixado testamento. As 

condições do enterramento vinham por vezes mencionadas: tipo e cor da 

mortalha ou do caixão (século XIX) e local do enterramento. Estes dados 

eram porém mais raros.
13

  

  

É possível que a autora desconhecesse as regras rigorosas previstas na Constituição; 

contudo, sua observação em relação à falta de padrão nos registros pôde ser constatada 

durante a nossa catalogação, mostrando, assim, que as informações que estão presentes nos 

registros estavam totalmente sujeitas à subjetiva rigorosidade do sacerdote, e, em muitos 

casos, este não fazia menção nem à causa da morte, informação necessária para pesquisadores 

que se prestem à análise histórica da nosologia, ainda que nem todas as mortes estejam 

relacionadas às doenças. Isso já havia sido percebido por Silva ao trabalhar com os livros de 

óbito da freguesia de Feira de Santana, durante a década de 1990. O autor revela que “iniciada 

a análise do primeiro dos livros selecionados (o Livro de Óbito nº 01 correspondente a 1828-

1855), foi constatado que os dados ali encontrados pareciam, à primeira vista, não serem 

muito úteis para revelar o perfil das mortes quotidianas em Feira no século XIX.”
14

 O que 

motivava o descumprimento das determinações da Constituição em relação às regras para os 

assentamentos de óbito, contudo, é uma questão cuja resposta não temos no momento. 

Todavia, por mais que exista uma recorrente falta de informação nos registros de óbito, ainda 

assim a riqueza de informações presentes nesses documentos pode possibilitar diversas 

abordagens e problematizações, como pode ser percebido nos diversos trabalhos que utilizam 

esse tipo de documentação como fonte, especialmente nos trabalhos de história social e 

cultural sobre a população brasileira, como iremos apresentar mais adiante.  

 

 

1.2. Surgimento do Registro Civil de óbito 

  

Como já exposto, durante muito tempo no Brasil os registros paroquiais foram os únicos 

do gênero a reportar batismos, casamentos e óbitos, e eram revestidos de valor probante visto 

                                                           
13

 MARCÍLIO, 2004, p. 15. 
14

 SILVA, Aldo J. M. Terra de sã natureza: a construção do ideal de cidade saudável em Feira de Santana 

(1833-1920). 1997. 114 f. Monografia (Especialização em História) – UEFS. Feira de Santana, BA. p. 34. 
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a relação entre Estado e Igreja.
15

 A partir de setembro de 1861, contudo, passou a vigorar 

também o Decreto º 1.144 que: 

 

[tornou] extensivo os efeitos civis dos casamentos celebrados na forma das 

leis do Império às pessoas que professavam religião diferente da do Estado, e 

determinou que fossem regulados os registros e provas destes casamentos, 

dos nascimentos e óbitos das ditas pessoas.
16

  

 

Nove anos depois o imperador D. Pedro II decretou a Lei nº 1.829 de setembro de 

1870 que determinava a execução de recenseamentos da população do Império de dez em dez 

anos sob responsabilidade da Diretoria Geral de Estatística que foi criada com a finalidade de 

“organizar os quadros anuais dos nascimentos, casamentos e óbitos”
17

. Em 1888, por sua vez, 

o Decreto nº 9.886, buscou “reunir em documento único as regras gerais para os registros 

públicos e as especificas para cada tipo de registro.”
18

 Assim, os cartórios passaram a registrar 

tanto os eventos vitais daqueles que professavam a fé católica quanto dos acatólicos, e assim 

os livros paroquiais deixaram de ser as únicas fontes do gênero.  

 Pinsky nos diz, contudo, que “até 1890, o registro civil torna-se opcional e 

disponibilizado apenas em alguns cartórios, justamente aqueles situados em áreas onde a 

presença de estrangeiros de outras crenças era mais forte.”
19

 Tal afirmação, no entanto, não se 

aplica à Feira de Santana. Primeiro, porque já na década de 70 do século XIX temos a 

presença do cartório de registro civil na cidade. Segundo, porque em nosso estudo, ao 

analisarmos o livro civil nº 2 (1878-1879),
20

 único que tivemos acesso, em comparação ao 

livro paroquial nº 4 (1876-1881) para podermos verificar se havia uma diferença significativa 

entre o número de óbitos e se os livros paroquiais nos davam um panorama confiável das 

mortes quotidianas em Feira de Santana, percebemos que não havia uma desproporção 

expressiva no número de mortes, e a presença de estrangeiros professantes de fé não católica é 

irrisória. Ou seja, os livros paroquiais reportam quase que a totalidade dos óbitos registrados 

na cidade durante o período estudado.  

                                                           
15

 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos Registros Públicos. 5 ed. Livraria Freitas Bastos. Rio de 

Janeiro, 1962. p. 23.  
16

 IMPÉRIO DO BRASIL. Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-

publicacaooriginal-74767-pl.html>. Acesso em: 11 maio 2021.  
17

 IMPÉRIO DO BRASIL. Lei nº 1.829, de setembro de 1870, disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/norma/543582/publicacao/15631205>. Acesso em: 11 maio 2021.  
18

 MAKRAKIS, Solange. O registro civil no Brasil. 2000. 118 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – 

FGV. Rio de Janeiro. p. 30. 
19

 PINSKY, 2010, p. 74.  
20

 Livro Civil nº 2 (1878-1879). Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/search/catalog/3037913?availability=Family%20History%20Library>. Acesso 

em: 10 maio 2021. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html
http://legis.senado.leg.br/norma/543582/publicacao/15631205
https://www.familysearch.org/search/catalog/3037913?availability=Family%20History%20Library
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Tabela 1 COMPARATIVO ENTRE A QUANTIDADE DE ÓBITOS REGISTRADOS NO 

CARTÓRIO E NA PAROQUIA ENTRE 06/08/1878 E 26/05/1879 
 

MÊS REGISTRO CIVIL REGISTRO PAROQUIAL DIFERENÇA 

AGOSTO 29 28 1
1 

SETEMBRO 22 22 0 

OUTUBRO 31 28 3
2 

NOVEMBRO 17 16 1
3 

DEZEMBRO 21
 

20 1
4 

JANEIRO 20
 

19 1
5 

FEVEREIRO 11 12
 

1
6 

MARÇO 18 18 0 

ABRIL 20
 

19 1
7 

MAIO 16 15
 

1
8 

1. Marcos Nunes de Amorim foi registrado meses depois no livro paroquial;  

2. José Venâncio e Maria Custodia foram registrados meses depois no livro paroquial. Francellino só                        

consta no livro paroquial. E Maria Francisca não foi registrada no livro paroquial  

3. Maria não foi registrada no livro paroquial; 

4. Morreu em outra freguesia e não consta nos registros paroquiais de Feira de Santana, apenas no civil; 

5. Antônio Joaquim Sampaio não consta nos registros paroquiais;  

6. Manoel Tibúrcio não foi registrado no cartório;  

7.  Só consta nos registros do cartório, sem o nome, e foi sepultada do lado de fora do cemitério por não ter sido 

batizada; 

8. Não consta nos registros paroquiais.  

 

A dinâmica apresentada nos livros nos permite dizer que era comum o vigário 

constatar a causa mortis dos membros da Igreja, registrar no livro paroquial e emitir uma guia 

que era levada pelo familiar do finado até o cartório para lavratura do registro civil. Esta guia, 

contudo, nem sempre era apresentada no mesmo dia, e há casos em que ela possivelmente 

deixou de ser entregue, o que justifica a presença de alguns assentamentos apenas no livro 

paroquial. Em outros casos, o óbito consta apenas no registro civil. Esses, possivelmente, são 

dos indivíduos acatólicos. Os casos mais intrigantes, no entanto, são aqueles que tiveram as 

mortes registradas primeiro no cartório e só meses depois foram lançadas no livro paroquial. 

Sheila de Castro Faria nos diz que  

 

a morte não precisava, necessariamente, ser assistida por padres, elemento 

fundamental em batizados e casamentos. Moribundos e seus familiares 

poderiam, simplesmente, prescindir da sua presença. Era, na realidade, uma 

escolha. Pode-se imaginar que muitas pessoas, em particular escravas, 

morreram e foram enterradas sem conhecimento dos párocos.
21

 

 

                                                           
21

 FARIA, Sheila de Castro. Família e Morte entre Escravos. In: XI Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, 1998, Caxambu. Anais. XI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Caxambu: ABEP, 

1998. p. 1285. 
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Assim, após a morte, o familiar declarava no cartório que, por sua vez, notificava a 

Igreja com certo atraso.  Dessa forma, “muitos que morreram ‘sem sacramentos’ mesmo ‘por 

não procurarem’ tiveram seus óbitos anotados.”
22

 

Dos dados extraídos desta comparação, como pode ser percebido na tabela da página 

anterior, há dois casos que só constam nos registros paroquiais; três que constam no registro 

civil, e meses depois foram lançados no paroquial; um de alguém que morreu em outra 

freguesia e foi registrado no cartório de Feira de Santana; e cinco de pessoas que 

possivelmente não professavam a fé católica. Essa quantidade ínfima de não católicos é um 

reflexo direto do perfil e da religiosidade da sociedade feirense. Segundo Poppino, “a maioria 

esmagadora da população sempre se constituiu de católicos, para os quais os aspectos 

externos da religião representavam uma parte considerável da vida de todos os dias,”
23

 desde 

a origem da cidade.  

 

 

1.3. Feira de Santana: da origem pacata à “cidade sanatorium” 

 

A bibliografia nos informa que Feira de Santana foi originada em meados do século 

XVIII a partir do desmembramento da sesmaria de Tocós para a criação de fazendas de gado. 

Muitas dessas fazendas, com o decurso do tempo, acabaram se tornando pequenos 

povoados.
24

 E com a fazenda Santana dos Olhos D’água, que deu origem a Feira de Santana, 

não foi diferente. Devido a sua capela e sua localização privilegiada, se tornou ponto de 

encontro de populares, o que permitiu a criação de uma feira para comercialização de alguns 

gêneros alimentícios e de gado, e também para professar a fé católica dos moradores 

circunvizinhos.  O povoado, assim, se tornou local estratégico para o comércio entre o litoral 

e o sertão. Segundo Rollie E. Poppino, com a transformação das pastagens de Capuame – que 

desde o século XVI eram responsáveis pela maior parte do comércio de gado na Bahia – em 

canaviais, houve o direcionamento desse comércio para outras localidades, o que fortaleceu o 

comércio do povoado de Santana dos Olhos D’água, tornando-o um dos principais da 

província, visto que ali se encontravam as condições ideais para essa atividade:  

 

Primeiro, porque estava situada no caminho mais direto entre o Recôncavo e 

as imensas pastagens do Mundo Novo, Jacobina e do médio São Francisco. 

Em segundo lugar, porque o povoado estava rodeado de excelentes 

                                                           
22

 FARIA, 1998. p. 1285. 
23

 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapoã, 1968.  p. 276.  
24

 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de historia 

colonial. 1990. 166 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFBA, Salvador, BA. p. 127-128. 
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pastagens naturais. A terceira razão, de vital importância para uma zona 

sujeita a secas periódicas, é que a região era atravessada por dois rios e por 

numerosos riachos. Salvo nos períodos de seca prolongada, o suprimento de 

água dessa área bastava para milhares de cabeças de gado.
25

 

 

A transformação de Feira de Santana no principal comércio de gado da Bahia, 

contudo, levou certo tempo, e só se firmou em 1828. Até meados de 1815, o arraial era pouco 

conhecido; mas, em 1819, a feira já havia prosperado tanto que passou a dar nome ao 

povoado e reunir entre 3 e 4 mil pessoas durante sua realização. Os frequentadores da feira 

eram das mais diversas localidades, desde as mais próximas como Cachoeira e Salvador, até 

outras que ficavam a milhas de distância como das províncias de Goiás e de Piauí.
26

 

Com o crescimento comercial, a expansão do vilarejo e a abertura de novas estradas, 

Feira de Santana passou a ter entre sua população um número expressivo de cidadãos de 

outras regiões que pouco a pouco fixaram residência definitiva na cidade. A estimativa é que 

o número total de moradores em Feira de Santana tenha passado de aproximadamente 30.000 

habitantes em 1860, para quase 63.000 por volta de 1900
27

. Sobre isso, Silva nos diz que  

 

As grandes e inúmeras tropas de animais carregados de mercadorias que 

passavam por Feira com destino aos sertões, ou deles vindos, traziam 

também seus condutores, os tropeiros, e, com eles, viajantes e aventureiros 

que se instalavam na cidade ou simplesmente pernoitavam e se abasteciam, 

para depois seguirem caminho. A facilidade de acesso e os recursos 

econômicos e naturais da região também a tornavam o ponto de confluência 

natural para a população carente nos períodos de secas, o que tomava tais 

fases especialmente movimentadas para a cidade.
28

 

 

Além de serem atraídas pela atividade comercial, é preciso destacar que muitas outras 

pessoas, a partir da segunda metade do século XIX, vinham à Feira de Santana em busca de 

cura para diversas enfermidades, pois passou a vigorar um forte discurso de que a cidade era 

detentora de um clima remediador. 

Até a primeira metade do século XIX, Feira de Santana era, como a maior parte das 

cidades do Império, insalubre em vários aspectos. Seu espaço urbano sofria com problemas de 

habitação e infraestrutura, principalmente relacionados ao recolhimento do lixo que se 

acumulava nas ruas (intensificado pela feira), sendo, portanto, um espaço propício ao 

                                                           
25

 POPPINO, 1968, p. 56. 
26

 Ibidem. loc. cit. 
27

 SILVA, Aldo José Morais. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o 

estudo da construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). 2000. 212 f. Dissertação (Mestrado 

em História) – UFBA. Salvador, BA. p. 20. 
28

 Ibidem, p. 19. 
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surgimento e disseminação de doenças.
29

 Apesar da permanência de parte desses problemas 

durante toda a segunda metade do século, por volta de 1870 a localidade já era conhecida pelo 

poder do seu clima, supostamente benéfico à saúde. A origem desse discurso sobre uma 

imagem de cidade saudável pode estar diretamente relacionada à grande epidemia de cólera 

morbus de 1855-56, como aponta Silva (2000).  

Segundo o autor, mesmo sendo um importante entreposto comercial com o fluxo 

populacional intenso, o que colaboraria para a propagação da doença, a Vila foi muito pouco 

atingida.
30

 Autoridades e médicos então passaram a destacar e buscar respostas para o cenário 

benigno da epidemia na Vila, que muitas vezes vitimava apenas pessoas vindas de locais 

focos da doença. A resposta encontrada para isso, frente às teorias miasmáticas vigentes, 

estava relacionada às suas “felizes condições topográficas e climáticas, um verdadeiro brigo 

sanitário,”
31

 o que foi incorporado ao imaginário popular no decorrer das décadas pós-

pandemia. A cidade então passou a ser o destino de muitos, tornando-se, assim, uma espécie 

de local de peregrinação onde os debilitados por alguma enfermidade, principalmente as 

respiratórias, procuravam a cura, e “a partir de então tornaram-se relativamente frequentes, 

em diferentes jornais feirenses, as notícias que dão conta da passagem de doentes pela 

cidade”.  Essas informações se fazem importantes porque nos permite entender a quantidade 

expressiva de diferentes naturalidades presentes nos registros de óbitos aqui catalogados (ver 

tabela 05).  

Feira de Santana na segunda metade do século XIX passa a ser conhecida, portanto, 

como cidade sanatorium ou “Petrópolis da Bahia”
32

, contudo, a imagem de cidade saudável 

estava apenas no campo do discurso. Ali, ao que tudo indica, era possível encontrar um 

ambiente onde as mais variadas doenças não se limitavam ao corpo biológico e se expandiam 

ao corpo social agindo de forma diferente em relação aos grupos sociais existentes. Decerto, 

determinadas patologias se aproveitavam das condições propícias à sua proliferação e 

atingiam de forma mais violenta as camadas pobres. É nesse sentido que precisamos 

compreender as doenças para além da condição de entidades biológicas e físicas, e considerá-

las como fenômeno social. É a partir desse entendimento que a catalogação dos óbitos nos 

permite analisar e identificar o perfil social dos mortos e as principais doenças que acometiam 

a cidade de Feira de Santana entre 1868 a 1894. 
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 SILVA, 2000, p. 25. 
30

 Ibidem, p. 43-44. 
31

 Ibidem, p. 54. 
32

 Ibidem, p. 28. 
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1.4. Os registros de óbitos e suas possiblidades na historiografia 

  

Em meados do século XIX, a população de Feira de Santana tinha uma saúde pública 

precária, e apenas uma parcela pequena da população tinha acesso às consultas médicas e 

tratamentos adequados. Mesmo após a fundação do primeiro hospital permanente na cidade, a 

Santa Casa de Misericórdia, em 1859, os mais diversos tipos de doenças continuavam 

ceifando a vida da população feirense.  Algumas, por serem de caráter epidêmico, ganhavam 

atenção especial das autoridades municipais. Outras, no entanto, mesmo contribuindo para 

elevar o número de óbitos, não eram vistas, até então, como um problema a ser combatido em 

curto prazo, pois estavam mais ligadas às questões de caráter moral, como no caso das 

doenças venéreas.
33

  

Para melhor ilustrarmos esse cenário caótico, podemos destacar o caso da família de 

Francisco de Sousa Magalhães. No dia 14 de novembro de 1874, sua filha Adelaide, com 

apenas 11 meses, havia morrido de varíola após logos dias de dor e sofrimento. Quatro dias 

depois, sua esposa Cândida Pedreira de Cerqueira, 27 anos, que também já se encontrava 

doente pela mesma enfermidade, foi a óbito.
34

 Em um curto período, Francisco perdeu a 

família para uma moléstia que sozinha, naquele mês, causou 23 mortes. Casos como esse 

eram observados cotidianamente pela população feirense e podem ser mais bem analisados 

nas tabelas que compõe essa catalogação.  

 Os poucos estudos que se prestam à análise das doenças e da saúde da população 

feirense no século XIX apontam para os problemas enfrentados pelos habitantes em relação à 

saúde pública. Ainda que nenhuma outra epidemia tenha atingido a região tão fortemente 

quanto a grande epidemia de cólera de 1855-56,
35

 outras doenças infecciosas agiram de forma 

endêmica no município durante toda a segunda metade do século XIX, causando, assim, um 

número significativo de mortes. Em grande parte, segundo Rollie Poppino, “as doenças 

desenvolviam-se em Feira de Santana, porque somente uma pequena porcentagem da 

população estava em condições de pagar uma consulta médica.” E mesmo para aqueles que 

podiam pagar pelos serviços médicos, estes não eram abundantes (é provável que o número de 

facultativos no município nunca fosse maior que seis)
36

 e, em relação a algumas doenças, o 

tratamento indicado se fazia pouco satisfatório. Em razão disso, conclui Silva:  

                                                           
33

 POPPINO, 1968, p. 267. 
34

 Livro de óbito nº 3 p. 153 anverso e p. 153 verso.  
35

 Se comparada a outras regiões, em Feira de Santana a epidemia de cólera teve pouca gravidade, como aponta 

SILVA, 2000, p. 62 e 63. Contudo, o registro de 128 mortos pela enfermidade estava bem acima da taxa de 

mortalidade anual da Villa.  
36
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De um modo geral, portanto, fica a certeza de que a população feirense, além 

da exposição às epidemias e à ação dos muitos males endêmicos, estava 

também sujeita a um quadro de condições de saúde onde as avitaminoses e, 

sobretudo, os parasitas intestinais eram agentes poderosos contra a saúde da 

população.
37

 

 

É nesse contexto que os livros paroquiais se mostram como fontes importantes, uma 

vez que apontam diversas possiblidades para a análise da mortalidade sob a perspectiva da 

história social e cultural. Contudo, é preciso perceber que uma análise meramente quantitativa 

de dessa documentação pode acabar gerando uma história social homogeneizada. É preciso, 

portanto, se valer de outras documentações qualitativas e até mesmo enxergar o que os 

registros sozinhos não deixam evidente. Nesse sentido, Carlos Ginzburg defende que a 

história se baseia em indícios, e:  

 

se as fontes silenciam e/ou distorcem sistematicamente a realidade social das 

classes subalternas, um documento que seja realmente excepcional (e, 

portanto, estatisticamente não frequente) pode ser muito mais revelador do 

que mil documentos estereotipados. Os casos marginais, como notou Kuhn, 

põem em causa o velho paradigma, e por isso mesmo ajudam a fundar um 

novo, mais articulado e mais rico. Quer dizer, funcionam como espias ou 

indícios de uma realidade oculta que a documentação, de um modo geral, 

não deixa transparecer.
 38 

 

 É partindo desse paradigma indiciário que um estudo utilizando os livros paroquiais de 

óbito aqui catalogados, proposto por Silva, no artigo intitulado “A percepção da moral 

oitocentista através dos registros eclesiásticos de óbitos: elementos para uma história 

cultural da saúde pública em Feira de Santana”, conseguiu perceber um padrão muito bem 

definido em relação às mortes por doenças venéreas na cidade. Os indícios presentes no 

conjunto dos registros de óbitos permitem ao autor afirmar que existia uma omissão dos casos 

de mortes por sífilis de pessoas brancas naturais de Feira de Santana. Assim, se analisados 

separadamente, os óbitos não dizem muito, mas se analisados em conjunto e atrelados a outras 

fontes e conhecimentos sobre a época estudada, permitem visualizar o que está presente na 

fonte, mas de forma silenciada. Sobre isso, Giovanni Levi nos diz que “fatos insignificantes e 

casos individuais podem servir para revelar um fenômeno mais geral.”
39

 Dessa forma, as 
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possibilidades presentes nos livros paroquiais de óbitos muitas vezes estão nas entrelinhas, 

sendo visíveis a depender da forma como o pesquisador lê a fonte.  

  Durante muito tempo, esse tipo de fonte foi utilizada de forma limitada por pessoas 

que buscavam restabelecer genealogias. A Demografia Histórica por volta da década de 1950 

passou a utilizá-la em teses descritivas “meras coletoras de informações sobre a mortalidade, 

a natalidade ou a nupcialidade.”
40

 Hoje, no entanto, espera-se que os pesquisadores, 

principalmente os historiadores, problematizem a fonte, não apenas se prestando a 

contabilizar os dados e a fazer uma narrativa meramente informativa ou descritiva, mas 

estabelecendo conexões entre o quantitativo e as inferências socioculturais. Nessa perspectiva, 

afirma Barros: “Se utilizadas com finalidades meramente estatísticas não trarão para os 

leitores de história mais do que números, verdadeiros, mas abstratos, precisos, mas patéticos, 

matematicamente desencarnados.”
41

  

  Atualmente inúmeros trabalhos utilizam os livros paroquiais de óbitos como fonte. O 

interesse mais específico por esse tipo de documentação serial, contudo, teve início por volta 

de 1970, quando os estudos sobre mortalidade e doenças começaram a se desenvolver. No 

Brasil, das pesquisas que utilizam esse tipo de documentação como fonte para análises da 

mortalidade no século XIX, podemos destacar, além dos trabalhos já mencionados nas 

páginas anteriores, as pesquisas de Iraci Del Nero da Costa em “Vila Rica: mortalidade e 

morbidade (1799-1801)” que buscou analisar as causas de mortes mais recorrentes entre 

escravos, livres e libertos e suas possíveis causas. O autor, contudo, limita seu estudo a uma 

análise da estrutura socioeconômica, e afirma que a ocorrência de determinadas doenças e a 

taxa de mortalidade estariam relacionadas ao declínio econômico de Vila Rica. Apesar de não 

aprofundar sua pesquisa no que tange à ação humana, o trabalho de Costa nos fornece 

significativas noções metodológicas para pesquisas em livros de óbitos, uma vez que sinaliza 

para a importância de relacionar as informações dos registros aos diversos aspectos daquela 

sociedade.  

 Na mesma linha de pesquisa, outro trabalho extremamente relevante e que se tornou 

referência nos estudos sobre mortalidade é o de Mary Karasch intitulado “A vida dos escravos 

no Rio de Janeiro – 1808-1850”. Nele a autora resgatou aspectos dos indivíduos em vida e 

buscou relacioná-los com as causas mortis. Segundo ela, a moradia, a alimentação, os 

castigos, o trabalho e as possibilidades socioeconômicas impactavam na mortalidade da 
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 BARROS, José D'Assunção. História Serial, História Quantitativa e História Demográfica: uma breve 

reflexão crítica. Revista de C. Humanas, Rio de Janeiro, Vol. II, Nº I, p. 163-172, jan./jun. 2011.  p. 169.  
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população escrava do Rio de Janeiro. Os dados apresentados foram comparados a diversos 

aspectos, desde o econômico até o religioso, e relacionam-se ao saber médico e ao imaginário 

popular, fornecendo, ainda, metodologias para a classificação das doenças. Contudo, o estudo 

ainda se prende muito aos dados brutos e por vezes acaba não problematizando e esgotando as 

possibilidades das fontes.  

 Segundo Daniel Oliveira, alguns pesquisadores posteriores a Karasch e Costa, que se 

dedicaram aos estudos da mortalidade utilizando os livros paroquiais de óbitos como fontes, 

buscaram se inspirar nos mencionados autores. Oliveira destaca Staudt Moreira, que buscou 

por meio dessa documentação analisar a sociedade escravista em Porto Alegre na primeira 

metade do século XIX. Ao analisar o trabalho de Moreira, percebemos que ele sinaliza para a 

incerteza quanto ao diagnóstico das causae mortis na fonte, algo que devemos levar em conta 

ao utilizarmos os dados presentes nessa catalogação dos livros de óbitos da freguesia de Feira 

de Santana. Segundo Moreira, é possível que os registros misturassem “ciência e crítica 

comportamental, moral e religião. Evidentemente que tais ideias eram compartilhadas por 

seus contemporâneos, caso contrário os médicos seriam ridicularizados como delirantes (o 

que em muitos casos ocorreu).”
42

  

Partindo desse pressuposto, Oliveira nos diz que “é essencial olhar com cuidado para 

este fator no sentido de que este discurso poderia se tornar aspecto fundamental para a 

atribuição da causa de morte no registro do óbito,” como assim foi apresentado por Silva no 

estudo sobre moralidade em Feira de Santana.
43

 É preciso ficar atento, ainda, à terminologia 

das doenças, uma vez que é recorrente às denominações populares que variarem no decorrer 

do tempo. Como nos adverte Fernand Braudel: 

 

[...] os médicos de hoje não se reconhecem, à primeira vista, no meio dessas 

doenças mascaradas com o seu nome de outrora e na descrição por vezes 

aberrantes dos seus sintomas. Aliás, nada nos garante que elas sejam sempre 

comparáveis às que hoje conhecemos, pois as doenças transformam-se, têm 

a sua história própria que depende da possível evolução dos micróbios e 

vírus e da do território humano em que eles vivem.”
44
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homicídio”: vida e morte de indivíduos cativos nos oitocentos através dos registros de óbito (Porto Alegre/RS). 
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 Os livros de óbitos, no entanto, não permitem apenas estudos relacionados à história 

da saúde e das doenças. A Demografia Histórica, nesse sentido, proporcionou que novas 

realidades, antes nunca vislumbradas, fossem exploradas por meio dessa fonte que não se 

limitava a um ou dois indivíduos, mas que trazia em seus registros milhares de pessoas que 

reunidas permitem caracterizar como uma sociedade inteira. Assim, trabalhos sobre a 

infância, escravidão, família, migração e até mesmo sobre práticas de nominação se valeram 

desse tipo de fonte. Aqui podemos destacar o trabalho de Nathan Camilo, que buscou 

investigar as práticas de nominação entre a população livre e forra no Rio Grande do Sul a 

partir do cruzamento das fontes vitais de batismo, casamento e óbito. O autor destaca a 

dinâmica dos nomes e como se davam os processos de atribuição, transmissão de pronomes e 

incorporação.  

Nessa catalogação, pudemos perceber que muitas pessoas tiveram seus óbitos 

registrados apenas com o primeiro nome, e Camilo por meio da sua pesquisa nos permite 

entender a razão disso. Segundo o autor, no ato de batismo as crianças recebiam apenas o 

prenome, e “o sobrenome só aparecia no casamento ou depois que o sujeito atingisse 

independência econômica.”
45

 Os sobrenomes nem sempre tinham origem familiar, sendo, às 

vezes, incorporados a partir da naturalidade, religiosidade ou alcunhas.  

Assim, é preciso enxergar nos nomes presentes nos registros de óbitos além do que se 

pode ver, uma vez que neles estão presentes fatores complexos de costumes, tradições e 

comportamentos que, para Claude Lévi-Strauss “fazem parte integrante de sistemas tratados 

por nós como códigos: modos de fixar significações, transpondo-as para os termos de outras 

significações”,
46

 e que “cada prenome possui consciente ou inconscientemente uma conotação 

cultural que impregna a imagem que os outros fazem do portador e que, por caminhos sutis, 

pode contribuir para modelar sua personalidade de maneira positiva ou negativa.”
47

  

É possível, portanto, que essa seja uma justificativa para o fato de só termos 

encontrado cinco indivíduos batizados como Lucas em um universo de 5.839 óbitos 

catalogados, sendo que apenas dois eram naturais de Feira de Santana e ambos nasceram antes 

de 1849, ou seja, anterior a morte do temido Lucas da Feira. Os registros de óbitos, dessa 

forma, apontam que é provável que existisse algum tipo de rejeição ao nome ‘Lucas’ e que 
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isso estivesse relacionado ao imaginário e aos atributos incorporados de forma negativa ao 

nome durante a segunda metade do século XIX
48

.  

Dessa forma, como pode ser visto, as possibilidades de pesquisas por meio dessa 

catalogação são inúmeras, e os muitos estudos que utilizam as fontes paroquiais de óbitos 

comprovam isso. Foi a partir de olhares atentos as riquezas de informações contidas nessa 

documentação que, destaca Marcílio: 

 

O mundo da criança brasileira na História começou a ser desvendado. A alta 

presença de filhos ilegítimos, dentro da população não escrava, o ato de 

abandonar o filho ao nascer, a variação dos nomes e dos prenomes dados às 

pessoas na pia batismal, a presença largamente difundida de concubinatos, 

que chegou a caracterizar boa parte senão a maioria das uniões no Brasil 

católico, de ontem e de hoje, as diferenças sociais marcantes ante a doença e 

a morte, a sinalização de anos e do volume de certas epidemias que 

assolaram nossas populações do passado, o mundo do trabalho e de suas 

profissões e ocupações no Brasil antigo, foram temas e realidades maiores e 

muitas vezes pioneiros desvendados pelos estudos de Demografia 

Histórica.
49

 

 

Nosso objetivo com essa apresentação foi apenas descrever as fontes paroquiais aqui 

catalogadas, suas possibilidades de pesquisa, suas contribuições para a historiografia, além de 

algumas limitações. Não houve qualquer pretensão de trazer respostas, questionamentos ou 

esgotar o enorme leque de possibilidades que a catalogação dos livros de óbitos permite 

explorar. Buscamos tão somente apontar caminhos que podem ser percorridos por aqueles que 

se prestam à pesquisa histórica, e, quem sabe, despertar o interesse de futuros pesquisadores. 

O que foi apresentado até aqui é meramente ilustrativo, portanto, apenas a ponta do iceberg, 

havendo ainda muito o que se explorar nos 5.839 registros presentes nesse trabalho.   
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2 METODOLOGIA APLICADA À CATALOGAÇÃO 

  

Os objetivos da pesquisa são fundamentais para definir qual será a metodologia a ser 

adotada na elaboração de um trabalho científico. Assim, sabendo da importância do 

levantamento de dados e do valor que as informações expressas em números têm para a 

historiografia, uma vez que legitimam diversas pesquisas, buscamos relacionar em formato 

digital passível de filtragem em uma planilha do software Microsoft Excel todos os registros 

dos livros de óbitos da freguesia de Feira de Santana, com o intuito de facilitar pesquisas 

futuras que venham a utilizar tal documentação enquanto fonte. Para o levantamento, foram 

selecionados os livros nº 3 (1868-1876), nº 4 (1876-1881), nº 5 (1881-1882), nº 6 (1882-

1883), nº 7 (1886-1891) e nº 8 (1891-1894), que trazem o registro das causas das mortes 

dentro do contexto do século XIX, e que contabilizam um total de 5.839 óbitos que compõe 

essa catalogação, mais 6  assentos ‘sem efeito’ e 1 registro do sepultamento de uma perna, 

possivelmente por ter sido amputada, e que não integram os dados relacionados na 

catalogação.  

É preciso destacar, no entanto, que não existem registros do ano de 1885, e há apenas 

2 (dois) assentamentos de 1884, possivelmente, por terem se perdido com o decurso do 

tempo. Além disso, há também um erro na sequência numérica entre as páginas 91-93 do livro 

nº 4, a ausência dos registros do mês de maio de 1872 e uma série de óbitos registrados fora 

da sequência cronológica.  

 A primeira etapa do estudo foi constituída pela digitalização das fontes para 

posteriormente iniciarmos o levantamento dos registros. Não houve, contudo, necessidade de 

prosseguir com esse trabalho porque tivemos acesso aos arquivos digitalizados pelo projeto 

Family Search, dos mórmons, o que facilitou nossa pesquisa. Assim, com todos os livros 

digitalizados em mãos, começamos a leitura dos assentamentos e a coleta das informações 

neles contidas. Inicialmente a transcrição foi feita em caderno simples (universitário), porque 

sempre que havia alguma dificuldade na leitura de um registro digital, seja pela qualidade da 

imagem ou por manchas de tinta na folha, recorríamos ao documento físico, uma vez que a 

marca da pena permite perceber qual palavra havia sido escrita. Só posteriormente passamos a 

preencher a planilha digital no Microsoft Excel.  

Para facilitar a filtragem dos dados, buscamos organizá-los em colunas distribuídas 

com base nas informações contidas nos registros, sendo elas: nº do livro, anos 
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correspondentes, freguesia, página de localização do registro,
50

 nome do falecido, causa da 

morte, data do registro distribuída em dia, mês e ano
51

, sexo
52

, cor, estado civil, condição 

social, classe da sepultura, naturalidade e um campo para observações.  Como há uma enorme 

irregularidade nos registros, nem sempre todos os campos estão preenchidos. O livro nº 3, por 

exemplo, entre 1868 e 1870, registra a classe da sepultura, informação ignorada pelos demais 

livros. Utilizamos, assim, termos como ‘NI – não informado’ e ‘IL – ilegível’ para as 

informações não declaradas ou que não foram identificadas por causa do estado de 

conservação da fonte.  

Após a catalogação de todos os óbitos e transcrição para a planilha, iniciamos a 

segunda etapa do trabalho, que foi constituída pela padronização/agrupamento e atualização 

dos termos de acordo com a ortografia vigente, buscando, assim, permitir que sejam feitas 

análises de todos os dados coletados de forma simplificada, uma vez que a mesma doença ou 

naturalidade é, por vezes, registrada de forma variada. Essa variação pode ser decorrente do 

lapso temporal do trabalho, quase 26 anos, e da forma como as palavras se transformam ao 

longo do tempo, mas também pode ser decorrente do grau de instrução da pessoa responsável 

por fazer o registro. Assim, termos como pthizica pulmonar, pthysica pulmonar, tísica na 

laringe, tizica, pthisica e moléstia do peito (como a tísica também era conhecida na época), 

foram padronizados apenas como tísica. E apesar de hoje a tísica ser definida como 

tuberculose
53

, cientes dos riscos de estabelecer correspondências, mantivemos as duas 

designações de forma independente. E o mesmo foi feito com todas as outras doenças, 

inclusive com os termos vagos e/ou designações de sintomas como diagnóstico
54

. Para 

orientar a padronização em relação às doenças, buscamos auxílio nos dicionários de medicina 

existentes no século XIX, uma vez que eles nos permitem perceber quais termos são usados 

para definir a mesma enfermidade, informações que foram acrescentadas no Glossário que 

compõe essa catalogação.   
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Nas naturalidades, assim como nas causas das mortes, procuramos excluir as 

variedades das terminologias presentes nos registros e manter a sistematização com apenas 

um termo. Assim, Alagoas, Maceió, Maceió-Alagoas, Penedo na província das Alagoas, Villa 

do Pilar província das Alagoas foram registrados apenas como Prov. Alagoas. Contudo, 

enquanto algumas naturalidades são precisas, em outras as informações para a padronização 

não são tão confiáveis, a exemplo de ‘Payahú de Flores’, que apareceu em apenas 1 registro, e 

que não foi encontrada na relação de cidades/freguesias presentes nos recenseamentos de 

1872 e 1890 e que auxiliaram essa parte da catalogação. Nesses casos, procuramos deixar a 

expressão exatamente como estão nos assentamentos de óbito.  

As idades registradas como nasceu morto, poucas horas, 2 horas, 1 dia, 5 dias, 25 

dias, 2 meses aproximados entre outras, foram padronizadas a partir dos critérios das taxas de 

mortalidade infantil previstas pelo Ministério da Saúde (MS), na portaria nº 72, de 11 de 

janeiro de 2010, que estabelece que para fins de investigação os óbitos infantis são definidos 

como “pós-neonatais (28 dias a 1 ano incompleto de vida ou 364 dias); neonatais (0 a 27 dias 

de vida); e fetais (natimortos)
55

.”
56

  

Atualmente o MS subdivide os casos neonatais em neonatais precoce (0 a 6 dias de 

vida) e neonatais tardio (7 a 27 dias)
57

, definição que achamos mais adequada para o presente 

estudo. As idades acima de 365 dias, por sua vez, foram agrupadas de acordo com o ciclo 

etário, ou seja, levando em consideração a idade, os 11 meses e os 29 dias. Assim, todos os 

casos registrados como 1 ano e 7 dias, 3 anos e 5 meses, 4 anos e 10 meses, por exemplo, 

passaram a ser registrados apenas como 1 ano, 3 anos e 4 anos, respectivamente, 

desconsiderando, portanto, os meses e/ou os dias.   

Os termos mais vagos como 40 a 50 anos, por apresentarem indefinição, 

permaneceram inalterados. Aqui, se faz necessário destacar que ao analisar as idades, 

percebe-se que em muitos casos elas foram presumidas, havendo, inclusive, um possível 

exagero, por exemplo, nas dezenas de casos de pessoas com mais de 100 (cem) anos, ainda 

que fosse possível, mas muito pouco provável pelas condições de vida no século XIX. 

Contudo, não encontramos indícios de que as idades sejam tão mal reportadas ao ponto de 

produzir estimativas implausíveis.  
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 As informações referentes à cor da pele estão presentes quase que na totalidade dos 

registros. Dos 5.839 assentamentos, apenas 372 deixaram de reportar a cor dos falecidos. 

Outros 129 não registraram a cor, mas por se tratarem de óbitos de pessoas escravizadas, 

libertas e ingênuas, padronizamos como ‘PC - pessoas de cor’. Assim buscamos manter as 

classificações reportadas nos livros, e encontram-se catalogadas as seguintes categorias de cor 

de pele: branca, preta, parda, fula, cabra, crioula, fula/preta, NI e PC. A consistência na 

atribuição da cor (apenas 6,37% dos registros não informam) nos permite, em uma breve 

análise, e levando em conta que a definição “cabra não raro se chama também de pardo, fula 

ou fulo, bode e cabrito, todos, em suma, mestiços,”
58

 perceber que a população negra 

contabiliza a expressiva cifra de 4.139 óbitos, ou 70,88% dos registros catalogados, enquanto 

a população branca registra apenas 1.328 (22,74%).   

 Os nomes dos falecidos, por sua vez, não foram padronizados e permaneceram 

exatamente como foram reportados, sendo adicionado apenas o termo ‘NI’ nos registros que 

não tiveram os nomes informados. O campo estado civil registra apenas as categorias 

tradicionais de casado(a), solteiro(a) e viúvo(a), e também manteve-se inalterado. Optamos 

somente por não acrescentar nos assentamentos sem informação registrada o termo ‘NI’ uma 

vez que há uma série de óbitos de crianças e adolescentes fora da idade de contrair 

matrimônio. O campo condição social sofreu apenas a adequação do termo escravo(a) para 

escravizado(a), uma vez que o primeiro reduz o individuo à mera condição de mercadoria, 

“um ser que não decide e não tem consciência sobre os rumos de sua própria vida, ou seja, 

age passivamente e em estado de submissão”
59

, enquanto que o segundo vocábulo “modifica a 

carga semântica e denuncia o processo de violência subjacente à perda da identidade, trazendo 

à tona um conteúdo de caráter histórico e social atinente à luta pelo poder de pessoas sobre 

pessoas.”
60

  

Com essa decisão metodológica optada por nós, aplicamos certas informações que não 

existem na documentação original, mas que não se distanciam daquelas que se acham nos 

registros. Sabendo das dificuldades encontradas para a realização dessa catalogação e da 

respectiva padronização, inclusive correndo sérios riscos de cometer anacronismo, o intuito da 

uniformização foi tão somente permitir a análise quantitativa das informações, posto que 
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assim as limitações das fontes são parcialmente superadas e nos possibilitam perceber 

elementos de forma conjunta.  

  



32 
 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALBINO, Matheus Alves. Revelando a doença e a morte: morbidade e mortalidade em 

Campinas (1875-1900). 2020. 168 f. Dissertação (Mestrado em Demografia) – Universidade 

Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP.  

ANDRADE, Celeste Maria Pacheco. Origens do povoamento de Feira de Santana: um 

estudo de historia colonial. 1990. 166 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFBA, 

Salvador, BA.  

AQUINO, Israel da Silva. Potencialidades e usos de fontes paroquiais e listas 

populacionais para o estudo da formação de freguesias no período colonial (Triunfo, 

1857-1831). In: VI Encontro de Pesquisas Históricas PUCRS, 2020, Porto Alegre. Anais do 

VI Encontro de Pesquisas Históricas. Porto Alegre: PUCRS, 2020. 

 Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/342898487_Potencialidades_e_usos_de_fontes_pa

roquiais_e_listas_populacionais_para_o_estudo_da_formacao_de_freguesias_no_periodo_col

onial_Triunfo_1857-1831>. Acesso em: 17 abr. 2021.  

BARROS, José D'Assunção. História Serial, História Quantitativa e História 

Demográfica: uma breve reflexão crítica. Revista de C. Humanas, Rio de Janeiro, Vol. II, Nº 

I, p. 163-172, jan./jun. 2011.  

BASSANEZI, MARIA SILVIA BEOZZO. Os eventos vitais na reconstituição da História. In: 

PINSKY, Carla Bassanezi; DE LUCCA, Tania Regina. (Org.). O historiador e suas fontes. 

1ª ed. São Paulo: Contexto, 2009. p. 141-171. 

_______. Uma fonte para o estudo da migração e do migrante: os registros dos eventos 

vitais. Revista Ideias (UNICAMP), v. 1, p. 89-107, 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649332>. Acesso em: 

05 de junho de 2021. 

BERTO, João Paulo. As especificidades das Bibliotecas e Arquivos eclesiásticos no Brasil: 

apontamentos históricos para uma política de gestão integrada. Revista História e-História, v. 

08, 2012. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/16341420/As_especificidades_das_Bibliotecas_e_Arquivos_ecle

si%C3%A1sticos_no_Brasil_apontamentos_hist%C3%B3ricos_para_uma_pol%C3%ADtica_

de_gest%C3%A3o_integrada>. Acesso em: 22 de maio de 2021.  

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010. 

Disponível:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010.html>. 

Acesso em: 06 de junho de 2021. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e do Comitê 

de Prevenção do Óbito Infantil Fetal. 2º edição, Brasília, 2009.   

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2019: uma análise da situação de saúde com 

enfoque nas doenças imunopreveníveis e na imunização. Brasília, 2019.   

https://www.researchgate.net/publication/342898487_Potencialidades_e_usos_de_fontes_paroquiais_e_listas_populacionais_para_o_estudo_da_formacao_de_freguesias_no_periodo_colonial_Triunfo_1857-1831
https://www.researchgate.net/publication/342898487_Potencialidades_e_usos_de_fontes_paroquiais_e_listas_populacionais_para_o_estudo_da_formacao_de_freguesias_no_periodo_colonial_Triunfo_1857-1831
https://www.researchgate.net/publication/342898487_Potencialidades_e_usos_de_fontes_paroquiais_e_listas_populacionais_para_o_estudo_da_formacao_de_freguesias_no_periodo_colonial_Triunfo_1857-1831
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649332
https://www.academia.edu/16341420/As_especificidades_das_Bibliotecas_e_Arquivos_eclesi%C3%A1sticos_no_Brasil_apontamentos_hist%C3%B3ricos_para_uma_pol%C3%ADtica_de_gest%C3%A3o_integrada
https://www.academia.edu/16341420/As_especificidades_das_Bibliotecas_e_Arquivos_eclesi%C3%A1sticos_no_Brasil_apontamentos_hist%C3%B3ricos_para_uma_pol%C3%ADtica_de_gest%C3%A3o_integrada
https://www.academia.edu/16341420/As_especificidades_das_Bibliotecas_e_Arquivos_eclesi%C3%A1sticos_no_Brasil_apontamentos_hist%C3%B3ricos_para_uma_pol%C3%ADtica_de_gest%C3%A3o_integrada
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt0072_11_01_2010.html


33 
 

 

BRAUDEL, Fernand. Um Ancien Régime biológico termina com o século XVIII. In: ______. 

Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII: as estruturas do 

cotidiano. V. 1. São Paulo: Martins Fontes, 1995.  

CAMILO, Nathan. “É preferível bom nome a muitas riquezas”: dinâmica das práticas de 

nominação no extremo sul do Brasil entre o final do século XVIII e o início do século XIX. 

2016. 229 f. Dissertação (Mestrado em História) – UNISINOS, São Leopoldo, RS. 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. 2. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2017.  

FARIA, Sheila de Castro. Família e Morte entre Escravos. In: XI Encontro Nacional de 

Estudos Populacionais, 1998, Caxambu. Anais do XI Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais. Caxambu: ABEP, 1998. Disponível em:  

<http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/887>. Acesso em: 01 de 

maio de 2021. 

FERREIRA FILHO, Aurelino José; OLIVEIRA FILHO, Pedro A.. Registros eclesiásticos e 

cartoriais, fontes e documentação: possibilidades, perspectivas e desafios para as pesquisas 

em escravidão no Brasil – triângulo mineiro - MG. In: XXVII Simpósio Nacional de História: 

conhecimento histórico e diálogo social. ANPUH, 2013, Natal - RN. Anais do XXVII 

Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social. ANPUH, 2013. 

Disponível em: 

<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370111961_ARQUIVO_REGISTROSE

CLESIASTICOSECARTORIAIS.pdf >. Acesso em: 11 de maio de 2021.  

FURTADO, Júnia Ferreira. A morte como testemunho da vida. In: Pinsky, Carla Bassanezi; 

De Lucca, Tania Regina. (Org.). O historiador e suas fontes. 1ª ed. São Paulo: Contexto. 

2009, p. 93-118. 

GINZBURG, Carlo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo. O nome e o como: troca 

desigual e mercado historiográfico. In: A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. p. 169-178. 

HARKOT-DE-LA-TAILLE, E.; SANTOS, A. R. Sobre escravos e escravizados: percursos 

discursivos da conquista da liberdade. In: III Simpósio Nacional e I Simpósio Internacional 

Discurso, Identidade e Sociedade, 2012, Campinas. Dilemas e desafios na 

contemporaneidade. Anais do II Simpósio Nacional e I Simpósio Internacional Discurso, 

Identidade e Cultura. Campinas: UNICAMP, 2012. Disponível em: 

<https://www.iel.unicamp.br/sidis/anais/pdf/HARKOT_DE_LA_TAILLE_ELIZABETH.pdf

>. Acesso em: 08 de junho 2021.  

LEVI, Giovanni. Sobre a Micro-História. In: BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História: 

novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. p. 133-161. 

LEVI-STRAUSS, Claude. Universalização e Particularização. In:______. O pensamento 

selvagem. 8ª. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 

LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos Registros Públicos. 5ª ed. Livraria Freitas 

Bastos. Rio de Janeiro, 1962.  

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/887
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370111961_ARQUIVO_REGISTROSECLESIASTICOSECARTORIAIS.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1370111961_ARQUIVO_REGISTROSECLESIASTICOSECARTORIAIS.pdf
https://www.iel.unicamp.br/sidis/anais/pdf/HARKOT_DE_LA_TAILLE_ELIZABETH.pdf
https://www.iel.unicamp.br/sidis/anais/pdf/HARKOT_DE_LA_TAILLE_ELIZABETH.pdf


34 
 

 

MACHADO, Neli Teresinha G.; GHENO, Diego Antônio. Causa mortis e taxas de 

mortalidade: aspectos históricos a partir de registros de óbitos, 1916-1929. Saúde e 

Sociedade (USP. Impresso), v. 22, p. 892-902, 2013. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/BRqY4w3HwTRDCVpXgVCJnvv/?lang=pt>. Acesso em: 

28 de maio de 2021. 

MAGALHÃES, Sônia Maria de; NAZARENO, Elias. Doenças das crianças goianas no 

século XIX: os registros de óbitos do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara. VARIA 

HISTÓRIA (UFMG. IMPRESSO), v. 29, p. 491-511, 2013. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/vh/a/bvVkqnvq6Z9bQDmksrRCJJv/?lang=pt>. Acesso em: 28 de 

maio de 2021. 

MAKRAKIS, Solange. O registro civil no Brasil. 2000. 118 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – FGV. Rio de Janeiro. 

MARCÍLIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a Historia do Brasil. Revista Varia-

História, Belo Horizonte, MG, v. 31, p. 13-20, jan. 2004. Disponível em: 

<https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b593659827e91950

d74df/1462458679393/01_Marcilio%2C+Maria+Luiza.pdf>. Acesso em: 5 de maio de 2021.  

_______. Mortalidade e Morbidade na cidade do Rio de Janeiro Imperial. R. História, 

São Paulo, n-127-128, p. 53-68, ago./dez 1992 a jan./jul. 1993. 

 

MOREIRA, Paulo Roberto S. “Portanto, os senhores exigindo dos escravos mais do que 

podem, cometem homicídio”: vida e morte de indivíduos cativos nos oitocentos através dos 

registros de óbito (Porto Alegre/RS). Revista Espaço Plural, Paraná, Vol. XI, Nº 22, jan./jun. 

2010. p. 78-89. Disponível em:<http://e-

revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/issue/view/369>. Acesso em 10 de maio de 2021. 

 

MOURA, Clovis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.  

OLIVEIRA, Clóvis F. R. M. O negro no espaço urbano feirense. In:______. De empório à 

princesa do sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). 2000. 128 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – UFBA, Salvador, BA.  

OLIVEIRA, Daniel. Estudos sobre mortalidade populacional no Brasil do século XIX: 

limites e possibilidades. Revista Enfoques (UFRJ), v. 14, p. 113-141, 2015. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques/article/view/12668>. Acesso em: 30 de abril de 

2021.  

OLIVEIRA, Daniel. “Os facultativos são obrigados a declarar […] cor, […] moléstia”: 

mortalidade, atuação médica e pensamento racial em porto alegre, na segunda metade do 

século XIX. 2018. 370 f. Tese (Doutorado em História) – UFRS. Rio Grande do Sul. 

 

PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes históricas. 2ª ed. São Paulo, SP: Contexto, 2010.  

 

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapoã, 1968.   

 

SAMPAIO, Eliana Antunes. Registros paroquiais do acervo da Cúria Metropolitana de 

Niterói: acesso, conservação e utilização. 2016. TCC. 50 f. (Graduação em Arquivologia e 

Biblioteconomia - Documentação) – UFF. Rio de Janeiro.  

https://www.scielo.br/j/sausoc/a/BRqY4w3HwTRDCVpXgVCJnvv/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/vh/a/bvVkqnvq6Z9bQDmksrRCJJv/?lang=pt
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b593659827e91950d74df/1462458679393/01_Marcilio%2C+Maria+Luiza.pdf
https://static1.squarespace.com/static/561937b1e4b0ae8c3b97a702/t/572b593659827e91950d74df/1462458679393/01_Marcilio%2C+Maria+Luiza.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/issue/view/369
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/issue/view/369
https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques/article/view/12668


35 
 

 

 

SANTOS, Luísa Ximenes. O Concílio de Trento e a discussão acerca do estatuto da 

imagem. 2013. 46 f. Monografia (Especialização em Cultura e Arte Barroca) – UFOP, Ouro 

Preto, MG. 

 

SILVA, Aldo José Morais. A percepção da moral oitocentista através dos registros 

eclesiásticos de óbitos: elementos para uma história cultural da saúde pública em Feira de 

Santana. Revista Sitientibus, Feira de Santana, Nº 21, p. 101-116, jul./dez. 1999.  

 

_______. Terra de sã natureza: a construção do ideal de cidade saudável em Feira de 

Santana (1833-1920). 1997. 114 f. Monografia (Especialização em História) – UEFS. Feira de 

Santana, BA. 

_______. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o estudo 

da construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). 2000. 212 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – UFBA. Salvador, BA. 

 

TEIXEIRA, Paulo Eduardo. Fontes para uma história da família. Revista Métis: História e 

Cultura (UCS), Caxias do Sul - RS, v. 3, p. 129-142, 2004. Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/view/1148>. Acesso em: 02 de junho 

de 2021. 

VIANA, Iamara da Silva. Expectativa de vida escrava no Rio de Janeiro oitocentista: 

primeiras análises. In: XXIV Simpósio Nacional de História, 2007, São Leopoldo. Historia e 

Multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos, 2007. Disponível em: 
< http://eeh2010.anpuh-rs.org.br/resources/anais/anpuhnacional/S.24/ANPUH.S24.1042.pdf>. 

Acesso em 08 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/view/1148


36 
 

 

FONTES 

 

1. Arquivo da Cúria Diocesana de Feira de Santana 

1.1. Livro paroquial de óbitos: 

Nº 3 (1868-1876) 

Nº 4 (1876-1881)  

Nº 5 (1881-1882)  

Nº 6 (1882-1883)  

Nº 7 (1886-1891)  

Nº 8 (1891-1894) 

Disponíveis em: 

<https://www.familysearch.org/search/catalog/350645?availability=Family%20Histor

y%20Library>. Acesso em: mar./out. de 2019. 

 

2. Arquivo Projeto Family Search 

2.1 Livro Civil de óbitos: 

Nº 2 (1878-1879) 

Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/search/catalog/610461?availability=Family%20Histor

y%20Library>. Acesso em: 10 de maio de 2021. 

 

3. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – USP 

3.1. CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Diccionario de Medicina Popular. 6ª ed. 

Paris. 1890. 2 v. 

Disponível em: Volume 1 (A-F): <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6947; 

Volume 2 (G-Z): https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6948>. Acesso em: 15 de abril 

de 2021. 

 

4. Biblioteca da Câmara dos Deputados Federais  

4.1. Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861.  

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-

1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html>. Acesso em: 11 

de maio de 2021. 

 

5. Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

5.1. Recenseamentos de 1872.  

 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf> 

Acesso em: 29 de abril 2021.  

 

 

 

 

https://www.familysearch.org/search/catalog/350645?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/350645?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/610461?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/610461?availability=Family%20History%20Library
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6947
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6948
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf


37 
 

 

6. Biblioteca do Senado Federal 

6.1.Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia - 1707. 

Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222291>. Acesso em: 10 

de maio de 2021. 

 

6.2. Lei nº 1.829, de setembro de 1870.  

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/543582/publicacao/15631205>. 

Acesso em: 11 de maio de 2021. 

 

6.3. Sinopse do recenseamento de 1890.  

Disponível em:<https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227299>. Disponível em: 25 

de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222291
http://legis.senado.leg.br/norma/543582/publicacao/15631205
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227299


38 
 

 

CATALOGAÇÃO DOS LIVROS DE ÓBITOS 

TABELA 2 QUANTIFICAÇÃO DOS REGISTROS DE ÓBITOS POR ANO (1868-1894) 

ANO PERÍODO Nº DE ÓBITOS  REGISTRADOS NOS LIVROS  

1868 13/05 a 30/12  157 

Nº 3 

1869 03/01 a 30/12 201 

1870 01/01 a 27/12 178 

1871 02/01 a 30/12 148 

1872 04/01 a 25/12 135 

1873 04/01 a 30/12 172 

1874 03/01 a 30/12 211 

1875 01/01 a 31/12 217 

1876 01/01 a 29/12 275 Nº 3 e Nº 4 

1877 03/01 a 30/12 242 

Nº 4 
1878 03/01 a 31/12 342 

1879 01/01 a 28/12 242 

1880 01/01 a 31/12 254 

1881 01/01 a 31/12 263 Nº 4 e Nº 5 

1882 01/01 a 31/12 310 Nº 5 e Nº 6 

1883 03/01 a 30/09 207 
Nº 6  

188461 15/06 a 17/06 2 

1885 Não existem registros de óbitos para o ano de 1885 

1886 19/03 a 31/12 193 

Nº 7 

1887 03/01 a 31/12 244 

1888 02/02 a 28/12 314 

1889 02/01 a 03/12 446 

1890 03/01 a 29/12 254 

1891 05/01 a 31/12 258 Nº 7 e Nº 8 

1892 03/01 a 31/12 221 

Nº 8 1893 01/01 a 30/12 213 

1894 03/01 a 09/07 140 

 
 

                                                           
61

 Só foram localizados 2 (dois) óbitos para o ano de 1884. Os demais registros, possivelmente, perderam-se 
com o decurso do tempo.   
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TABELA 3 QUANTIFICAÇÃO DOS REGISTROS DE ÓBITOS POR MESES DO ANO (1868-1894) 

 MESES 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1868 ... ... ... ... 17 17 16 21 21 20 19 26 

1869 11 13 11 18 17 16 16 18 15 25 22 19 

1870 23 9 19 12 10 8 11 22 19 19 12 14 

1871 11 17 9 21 9 13 6 14 10 14 14 10 

1872 11 11 15 18 ... 10 18 11 14 10 10 7 

1873 19 11 13 14 18 15 17 13 14 12 11 15 

1874 17 12 8 10 13 15 23 13 25 18 38 19 

1875 25 19 12 13 17 18 24 18 13 16 14 28 

1876 14 28 26 23 36 28 19 25 25 15 13 23 

1877 20 17 21 21 20 30 16 16 17 18 24 22 

1878 24 13 31 29 37 33 51 35 22 31 16 20 

1879 19 14 18 20 22 23 23 27 21 19 11 25 

1880 18 16 20 17 20 24 20 27 21 33 27 11 

1881 23 10 11 27 36 31 29 23 15 16 22 20 

1882 25 26 23 37 42 34 35 15 16 12 15 30 

1883 18 13 18 22 18 31 33 24 30 ... ... ... 

1884 ... ... ... ... ... 2 ... ... ... ... ... ... 

1885 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1886 ... ... 10 30 26 30 18 17 18 16 15 13 

1887 13 17 19 18 31 29 24 27 16 15 22 13 

1888 23 21 25 28 35 28 30 33 18 25 28 20 

1889 17 16 29 25 64 70 57 48 31 41 30 18 

1890 18 27 28 21 26 30 28 15 16 20 13 12 

1891 16 17 13 23 21 24 20 31 28 18 23 24 

1892 15 18 13 18 22 15 26 24 14 15 20 21 

1893 25 7 12 11 16 20 25 20 18 20 22 17 

1894 24 10 24 19 31 25 7 ... ... ... ... ... 

 

 
 

  

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Óbitos 429 362 428 495 604 619 592 537 457 448 441 427
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TABELA 4 QUANTIFICAÇÃO DE ÓBITOS AGRUPADOS POR FAIXAS ETÁRIAS (1868-1894) 

FAIXA ETÁRIA Nº DE ÓBITOS % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

Natimorto62 4 0,07% 

Neonatal Precoce63 300 5,14% 

Neonatal Tardio64 326 5,58% 

Pós-Neonatal65 908 15,55% 

1 a 5 anos 825 14,13% 

6 a 10 anos 227 3,89% 

11 a 15 anos 148 2,53% 

16 a 20 anos 291 4,98% 

21 a 30 anos 654 11,20% 

31 a 40 anos 575 9,85% 

41 a 50 anos 449 7,69% 

51 a 60 anos 401 6,87% 

61 a 70 anos 280 4,80% 

71 a 80 anos 198 3,39% 

81 a 90 anos 113 1,94% 

91 a 99 anos 18 0,31% 

≤100 36 0,62% 

Ilegíveis 6 0,10% 

Indeterminadas 1 0,02% 

Não informado 79 1,35% 

 
                    

 

 

 
                                                           
62 Óbito fetal ou nascido morto, independente do tempo de gestação. 
63

 0 a 6 dias de vida. 
64

 7 a 27 dias de vida. 
65

 28 a 364 dias de vida. 
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TABELA 5 NATURALIDADES CATALOGADAS E Nº DE ÓBITOS CORRESPONDENTES (1868-1894)  
(CIDADES, FREGUESIAS/PROVÍNCIAS) 

NATURALIDADE QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

Abadia 1 0,02% 

Abrantes  1 0,02% 

Água Fria 2 0,03% 

Alagoinhas 19 0,33% 

Alguma Prov. do Norte 1 0,02% 

Amargosa 3 0,05% 

Andaraí 1 0,02% 

Baixa Grande 3 0,05% 

Barra 3 0,05% 

Barra do Rio Grande 1 0,02% 

Belém 1 0,02% 

Bom Despacho 17 0,29% 

Bom Jardim 30 0,51% 

Bomfim 9 0,15% 

Brejo Grande 1 0,02% 

Brejões 1 0,02% 

Cachoeira 93 1,59% 

Caetité 4 0,07% 

Camisão 18 0,31% 

Capela da Lapa 1 0,02% 

Capim Grosso 1 0,02% 

Caravelas 1 0,02% 

Coité 9 0,15% 

Conceição da Feira 24 0,41% 

Conceição de Bento Simão 3 0,05% 

Cruz das Almas 1 0,02% 

Curralinho 2 0,03% 

Estância 1 0,02% 

Feira de Santana 3665 62,77% 

Freg. das Rosas 1 0,02% 

Freg. das Umburanas 2 0,03% 

Freg. de Cana Brava 1 0,02% 

Freg. do Geru 1 0,02% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Freg. do Regato 1 0,02% 

Freg. Itiúba 1 0,02% 

Freg. S. S. Coração de Jesus 3 0,05% 

Freg. S.S. Coração de Maria do Tíbiri 1 0,02% 

Gameleira 41 0,70% 

Gavião 7 0,12% 

Humildes 89 1,52% 

Igreja Nova 2 0,03% 

Iguape 1 0,02% 

Ilha do Bom Jesus 1 0,02% 

Inhambupe 9 0,15% 

Jacobina 22 0,38% 

Jaguaripe 3 0,05% 

Jeremoabo 4 0,07% 

Juazeiro 4 0,07% 

Lençóis 5 0,09% 

Lustosa 8 0,14% 

Macaúbas 2 0,03% 

Malta do Cedro 1 0,02% 

Maragogipe 8 0,14% 

Mata de São João 6 0,10% 

Missão da Saúde 1 0,02% 

Monte Alegre 16 0,27% 

Monte Alto 1 0,02% 

Monte Santo 22 0,38% 

Morro do Chapéu 12 0,21% 

Mundo Novo 1 0,02% 

Muritiba 6 0,10% 

N. S. dos Remédios 24 0,41% 

Natuba 1 0,02% 

Nazaré 8 0,14% 

Não Informado - NI 492 8,43% 

Oliveira dos Campinhos 87 1,49% 

Ouriçangas  2 0,03% 

Outeiro Redondo 1 0,02% 

Pará 1 0,02% 

Paramirim 1 0,02% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Paranaguá 2 0,03% 

Patamuté 2 0,03% 

Payahú de Flores 2 0,03% 

Pedrão 19 0,33% 

Pilão Arcado 1 0,02% 

Prov. Alagoas 9 0,15% 

Prov. Bahia 1 0,02% 

Prov. Ceará 34 0,58% 

Prov. Espirito Santo 1 0,02% 

Prov. Minas Gerais 2 0,03% 

Prov. Paraíba  2 0,03% 

Prov. Pernambuco 17 0,29% 

Prov. Piauí 10 0,17% 

Prov. Rio de Janeiro 3 0,05% 

Prov. São Paulo 1 0,02% 

Prov. Sergipe 22 0,38% 

Purificação 36 0,62% 

Purificação dos Campos de Irará 2 0,03% 

Queimadas 8 0,14% 

Remanso 2 0,03% 

Residente em Feira de Santana 19 0,33% 

Riachão da Utinga 1 0,02% 

Riachão do Jacuípe 13 0,22% 

Riacho de Santana 1 0,02% 

Rio de Contas 4 0,07% 

Rio de São Francisco 6 0,10% 

Rio Fundo 8 0,14% 

Rosário do Orobó 1 0,02% 

S. Sebastião do Passé 1 0,02% 

S.S. Coração de Maria 94 1,61% 

Salvador/Cidade da Bahia 73 1,25% 

Santa Bárbara 39 0,67% 

Santa Isabel do Paraguassu 1 0,02% 

Santa Luzia 1 0,02% 

Santana do Catú 6 0,10% 

Santo Amaro da Purificação 67 1,15% 

Santo Amaro do Catú 2 0,03% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Santo Antonio de Tibiri 1 0,02% 

Santo Estevão 1 0,02% 

São Felipe 3 0,05% 

São Felix 3 0,05% 

São Gonçalo dos Campos 182 3,12% 

São José de Itapororoca  64 1,10% 

São Sebastião das Cabeceiras  1 0,02% 

São Sebastião do Passé 5 0,09% 

São Simão 2 0,03% 

Saubara 3 0,05% 

Saúde 9 0,15% 

Senhor do Bomfim 9 0,15% 

Senhor do Bomfim do Jacuípe 2 0,03% 

Sento Sé 1 0,02% 

Serra da Itiúba 1 0,02% 

Serra Preta 7 0,12% 

Serrinha 18 0,31% 

Sertão 1 0,02% 

Simão Dias 3 0,05% 

Tanquinho 11 0,19% 

Taperoá 1 0,02% 

Tucano 4 0,07% 

Valença 4 0,07% 

Vila do Campo Largo 1 0,02% 

Vila do Conde 1 0,02% 

Vila Nova 19 0,33% 

Vila Nova da Rainha 23 0,39% 

Vila Velha 1 0,02% 

 
NATURALIDADES ESTRANGEIRAS CATALOGADAS 

 

NATURALIDADE QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

África 96 1,64% 

Alemanha  1 0,02% 

França 1 0,02% 

Itália 1 0,02% 

Nação desconhecida 1 0,02% 

Paraguai 2 0,03% 

Portugal 26 0,45% 
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TABELA 6 LISTA DE CAUSAS DE MORTES CATALOGADAS E Nº DE ÓBITOS CORRESPONDENTES 
(1868-1894) 

CAUSA DA MORTE QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

Abscesso 14 0,24% 

Acidente com equino e/ou bovino 2 0,03% 

Afogamento 8 0,14% 

Alienação mental 8 0,14% 

Anasarca 2 0,03% 

Anemia 38 0,65% 

Aneurisma 2 0,03% 

Antraz 2 0,03% 

Aplinte 1 0,02% 

Apoplexia 19 0,33% 

Apostema 11 0,19% 

Ascite 1 0,02% 

Asfixiado 2 0,03% 

Asma 25 0,43% 

Atropelamento 2 0,03% 

Beribéri 7 0,12% 

Bronquite 49 0,84% 

Cancro 11 0,19% 

Cancro venéreo 1 0,02% 

Cansaço 4 0,07% 

Carbúnculo 1 0,02% 

Catarro 1 0,02% 

Cólica 12 0,21% 

Congestão 213 3,65% 

Congestão cerebral 6 0,10% 

Congestão pulmonar 3 0,05% 

Constipação 64 1,10% 

Contusões 1 0,02% 

Coqueluche 18 0,31% 

Decrepitude (velhice) 71 1,22% 

Defluxo 3 0,05% 

Dentição 148 2,53% 

Diabetes 7 0,12% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Diarreia 14 0,24% 

Disenteria 54 0,92% 

Dispepsia 3 0,05% 

Enforcado 1 0,02% 

Envenenamento 9 0,15% 

Epilepsia 2 0,03% 

Erisipela 15 0,26% 

Escorbuto 29 0,50% 

Escrófulas  8 0,14% 

Esmagamento 1 0,02% 

Espasmo 1 0,02% 

Esquinência 7 0,12% 

Estrepada no pé 2 0,03% 

Estupor 248 4,25% 

Falta de amamentação 5 0,09% 

Febre 782 13,39% 

Febre Amarela 1 0,02% 

Feridas 4 0,07% 

Fratura na coxa 1 0,02% 

Gangrena 1 0,02% 

Garrotilho 1 0,02% 

Gastrite crônica 1 0,02% 

Gomas 1 0,02% 

Gota 5 0,09% 

Hemorragia 19 0,33% 

Hepatite 62 1,06% 

Hidrofobia 1 0,02% 

Hidropisia 160 2,74% 

Icterícia 13 0,22% 

IL - Ilegível 4 0,07% 

Inclinação do ventre 1 0,02% 

Indeterminada 157 2,69% 

Inflamação 372 6,37% 

Inflamação na uretra 1 0,02% 

Inflamação no estômago 1 0,02% 

Inflamação no fígado 10 0,17% 

Inflamação no intestino 4 0,07% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Influenza 12 0,21% 

Irritação no ventre 1 0,02% 

Jatos 103 1,76% 

Laringite 7 0,12% 

Lepra 3 0,05% 

Lesão orgânica 1 0,02% 

Luliberi 1 0,02% 

Mal de 7 dias 1 0,02% 

Moléstia crônica 16 0,27% 

Moléstia da garganta 4 0,07% 

Moléstia de olhos 1 0,02% 

Moléstia de pele 33 0,57% 

Moléstia do coração 113 1,94% 

Moléstia do estômago 19 0,33% 

Moléstia do sangue 1 0,02% 

Moléstia do útero 19 0,33% 

Moléstia dos rins 1 0,02% 

Moléstia intermitente 2 0,03% 

Moléstia interna 1092 18,70% 

Moléstia no crânio 1 0,02% 

Moléstia no fígado 9 0,15% 

Moléstia no intestino 5 0,09% 

Moléstia nos bofes 1 0,02% 

Moléstia nos dentes 4 0,07% 

Moléstia nos testículos 1 0,02% 

Moléstia pulmonar 84 1,44% 

Moléstia umbilical 11 0,19% 

Morte súbita 26 0,45% 

Mortes violentas 45 0,77% 

Natimorto 4 0,07% 

NI – Não informada 93 1,59% 

Opilação 13 0,22% 

Paralisia 11 0,19% 

Parto 63 1,08% 

Peritonite 1 0,02% 

Pleuris 56 0,96% 

Pneumonia 17 0,29% 

(Continuação...) 
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(... continuação) 

Pólipo 1 0,02% 

Pústulas 2 0,03% 

Queimadura 36 0,62% 

Retenção de urina 8 0,14% 

Reumatismo 58 0,99% 

Sarampo 40 0,69% 

Sarnas 7 0,12% 

Sezões 1 0,02% 

Sífilis 32 0,55% 

Suicídio 4 0,07% 

Tétano 164 2,81% 

Tétano umbilical 302 5,17% 

Tífo 6 0,10% 

Tísica 279 4,78% 

Tosse convulsa 56 0,96% 

Tubérculo 4 0,07% 

Tuberculose 6 0,10% 

Tumor 6 0,10% 

Úlceras 25 0,43% 

Úlceras na garganta 2 0,03% 

Uveíte 1 0,02% 

Varíola  144 2,47% 

Vermes 19 0,33% 

Vernia 1 0,02% 

Vício 2 0,03% 
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TABELA 7 QUANTIFICAÇÃO DE MORTES POR CONDIÇÃO SOCIAL E COR (1868-1894) 

CONDIÇÃO SOCIAL QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

“Pessoas de cor” – Livres 809 13,86% 

“Pessoas de cor” – NI  2895 49,58% 

Escravizados (as) 254 4,35% 

Ingênuos (as) 89 1,52% 

Libertos (as) 92 1,58% 

Livres – Sem cor reportada 9 0,15% 

Livres (Brancos) 1328 22,74% 

NI 363 6,22% 

  

TABELA 8 QUANTIFICAÇÃO DE MORTES POR DENOMINAÇÃO DE COR (1868-1894) 

COR QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

Branca 1328 22,74% 

Cabra 71 1,22% 

Crioula 201 3,44% 

Fula 275 4,71% 

Fula/Preta 1 0,02% 

NI 372 6,37% 

Parda 2981 51,05% 

PC 129 2,21% 

Preta 481 8,24% 

 
 

 

 

1328; 23% 

4129; 71% 
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TABELA 9 QUANTIFICAÇÃO DE MORTES POR SEXO E DENOMINAÇÃO DE COR (1868-1894) 

SEXO COR QUANTIDADE % DOS ÓBITOS CATALOGADOS 

Feminino 
Branca 

634 10,86% 

Masculino 691 11,83% 

Feminino 
Cabra 

38 0,65% 

Masculino 33 0,57% 

Feminino 
Crioula 

103 1,76% 

Masculino 98 1,68% 

Feminino 
Fula 

139 2,38% 

Masculino 136 2,33% 

Feminino 
Fula/Preta 

0 0,00% 

Masculino 1 0,02% 

Feminino 
NI 

174 2,98% 

Masculino 191 3,27% 

Feminino 
Parda 

1489 25,50% 

Masculino 1490 25,52% 

Feminino 
PC66 

65 1,11% 

Masculino 64 1,10% 

Feminino 
Preta 

242 4,14% 

Masculino 236 4,04% 

NI ... 13 0,22% 

Outros67 ... 2 0,03% 

 

 

 

                                                           
66

 Usamos o termo PC – “Pessoas de cor” para os escravizados (as), libertos (as) e ingênuos (as) que não 
tiveram a cor reportada. 
67

 Óbitos de gêmeos sem sexo definido.  

Brancos Negros NI

Feminino 634 2076 174

Masculino 691 2058 191

Indeterminado 15
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TABELA 10 QUANTIFICAÇÃO DE MORTES POR ESTADO CIVIL, SEXO E COR (1868-1894) 

ESTADO  
CIVIL 

SEXO 
COR 

QUANTIDADE 
% DOS ÓBITOS 
CATALOGADOS BRANCA NEGRA NI 

Casado (a) 
Feminino 121 178 22 321 5,50% 

Masculino 162 296 44 502 8,60% 

Solteiro (a) 
Feminino 114 658 51 823 14,09% 

Masculino 135 483 48 666 11,41% 

Viúvo (a) 
Feminino 107 173 30 310 5,31% 

Masculino 52 102 13 167 2,86% 

Indeterminado 

Feminino 292 1067 71 1430 24,49% 

Masculino 342 1177 86 1605 27,49% 

NI 2 3 7 12 0,21% 

Outros 1 2 0 3 0,05% 
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GLOSSÁRIO

 

 

A  

Abscesso. Assim se chama uma coleção de pus em qualquer parte do corpo. Nunca se 

constitui como moléstia primitiva, mas é resultado de uma inflamação mais ou menos intensa. 

Os abcessos podem invadir todas as regiões do corpo. Também é conhecida por Apostema. 

Alienação Mental. Perturbação das faculdades intelectuais. Também conhecida por Loucura.  

Anasarca. Inchação geral ou muito extensa do corpo, produzida pela acumulação de 

serosidade no tecido celular subcutâneo. É conhecida também por hidropisia do tecido 

celular. A inchação do corpo todo é ordinariamente sintoma de alguma outra afecção, mas às 

vezes procede isoladamente, e constitui-se como moléstia principal. 

Anemia. Estado mórbido caracterizado pela palidez da pele e enfraquecimento. É causada 

pela diminuição dos glóbulos rubros do sangue. Muitas crianças nascem anêmicas, ou por 

moléstias dos pais, ou por falta do seu próprio desenvolvimento, mas muitas outras causas 

podem causar anemia: os trabalhos excessivos, intelectuais e físicos, dores prolongadas, 

paixões, cuidados e desgosto contínuos da vida, a excreção demasiada de certos líquidos 

como de leite, sangue e outros. 

Aneurisma. Chama-se propriamente aneurisma um tumor produzido sobre o trajeto de 

alguma artéria pela dilatação de suas membranas; mas alguns autores compreendem sob este 

nome as dilatações do coração, e distinguiram os aneurismas em aneurismas ativas e 

aneurismas passivas do coração. 

Antraz: Ver Carbúnculo. 

Apoplexia.  Chama-se geralmente apoplexia, e mais particularmente apoplexia cerebral uma 

congestão de sangue no cérebro, seguida ou não do derramamento deste líquido na substância 

do cérebro, e cujo sintoma principal é a perda súbita, e mais ou menos completa, do 

sentimento e do movimento. Esta moléstia designa-se também vulgarmente de Ar, Ramo de 

ar, ou Estupor. 

Apostema. Ver Abscesso. 

Ascite. Ver Hidropisia. 

Asfixia. Chama-se asfixia o estado de morte por suspensão da respiração. Esta suspensão 

pode ser produzida por várias causas: asfixia da submersão, ou afogamento; asfixia por 

                                                           
 CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris. 1890. Disponível em: Volume 
1 (A-F): <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6947;> Volume 2 (G-Z): 
<https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6948>. Acesso em: 15 de abril de 2021. 
 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6947
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6948
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sufocamento, ou estrangulamento/enforcado; asfixia por vapor de carvão ou gases; asfixia 

pelo calor, pelo frio ou por entrada de corpo estranho das vias aéreas.  

Asma. É uma moléstia que consiste na opressão da respiração com espasmos, nos quais é 

iminente a sufocação. Acontece quase sempre nas pessoas idosas, e muito raramente na 

mocidade. É muito mais frequente nos homens do que nas mulheres, e nos indivíduos gordos 

do que nos magros. Para contrair é necessária uma predisposição. 

 

B 

Beribéri. Moléstia própria aos países intertropicais, que ataca alguns indivíduos isoladamente 

ou muitos ao mesmo tempo, tanto os brancos como as pessoas de cor. É caracterizada pela 

fraqueza geral, inchação do corpo, paralisia. Nos casos fatais, há sufocamento, asfixia ou 

extenuação das forças; nos favoráveis, há evacuação abundante das urinas, e posterior 

restauração gradual das forças. 

Bronquite. Inflamação da membrana mucosa que forra o canal respiratório. Chama-se 

bronquite ordinária ou simples, quando ataca só os grossos brônquios, e capilar quando se 

estende às últimas ramificações bronquiais. Também é definida segundo o seu grau de 

intensidade em aguda e crônica. A bronquite designa-se também debaixo dos nomes de 

catarral, catarro pulmonar, ou de fluxo do peito. 

 

C 

Carbúnculo. O carbúnculo, chamado também Antraz Maligno, é um tumor duro, pouco 

proeminente, doloroso, cuja circunferência é formada por um circulo inflamatório, e o centro 

por uma escara muito negra. É provável que a residência em lugares baixos e húmidos, no 

meio de miasmas que procedem da decomposição de matérias animais e vegetais durante os 

fortes calores, sejam suficientes para desenvolver espontaneamente o carbúnculo no homem. 

Há outra espécie de moléstia carbunculosa que se designa mais particularmente pelo nome de 

Pústula Maligna. 

Cancro. Moléstia crônica que surge sob a forma de tumor, verruga ou chapa, e que aumenta 

gradualmente quase nunca retrocedendo. Apresenta uma tendência manifesta para a 

ulceração, e invade todos os tecidos sem distinção, reproduzindo-se e deteriorando a saúde 

geral. Há diferentes espécies de cancro. 

Cancro Venéreo São as ulcerações produzidas pelo contágio venéreo e que são muitas vezes 

o sinal do começo de acidentes mais graves e mais extensos. Há duas espécies de cancro 

venéreo: mole e endurecido. Cancro endurecido é sempre acidente primitivo da sífilis. O 

cancro venéreo também é conhecido por Cavalo. 

Cansaço Ver Opilação 

Catarro A palavra catarro serve para designar uma série de afecções próprias às membranas 

mucosas, e cujo principal fenômeno é o fluxo de certa porção de mucosidades segregadas por 

estas membranas. 
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Cólica. São dores que atacam o ventre, e que não são dependentes de nenhuma lesão 

orgânica: consideram-se como perturbação da sensibilidade. Os sintomas são invasão súbita, a 

dor viva, sua mobilidade, as contrações espasmódicas das paredes do abdômen, a prisão de 

ventre, a ansiedade geral, a palidez do rosto, a alteração da fisionomia, o abatimento, os 

suores e os desmaios. Também é conhecida como Dor de cólica ou Cólica nervosa. 

 

Congestão Chama-se congestão todo o afluxo de sangue mandado pela exageração impulsiva 

do centro da circulação para os vasos de um órgão perfeitamente são. 

Congestão Cerebral É o grau menos forte de apoplexia. Com efeito, não deixa de existir a 

acumulação de sangue no cérebro, mas ocorre sem laceração da substância deste órgão, como 

acontece na apoplexia propriamente dita. 

Congestão Pulmonar. A congestão pulmonar pode ser ativa ou passiva. Na ativa, o doente 

sente fortes incômodos e calor no peito, além de aceleração dos movimentos respiratórios. 

Nos casos em que existe tosse, é seca e pouco frequente.  Às vezes os doentes deitam escarros 

brancos, viscosos ou com fios de sangue. Na passiva, as congestões formam-se sempre 

lentamente; não são acompanhadas de dispneia, dores peitorais ou aceleração notável dos 

movimentos respiratórios. Geralmente atinge os debilitados por outras enfermidades. 

Constipação. Designa-se por este nome um incômodo cujos sintomas são: calafrios, cansaço 

doloroso geral, fadiga em todos os membros, um sentimento de contusão em todos os 

músculos, lentidão dos movimentos, dor de cabeça, insônia ou um sono agitado, fastio, secura 

da pele, urina muito carregada e pulso frequente.  

Contusão. Por este nome se designa uma lesão ordinariamente produzida por quedas, 

pancadas, e outras violências exteriores. Pode ser conhecida também por Machucadura ou 

Pisadura. 

Coqueluche. Designa-se por este nome uma tosse violenta e convulsiva que torna a aparecer 

com intervalos mais ou menos longos, e que consiste em muitas expirações sucessivas, 

seguidas de uma inspiração sonora. 

 

D 

Defluxo. Dar-se este nome à inflamação leve dos condutos respiratórios. É o grau mais fraco 

da bronquite. Conhecida também por Coriza. 

Dentição. Designam-se pela palavra dentição todos os fenômenos da saída dos dentes. Estes 

fenômenos podem ser normais ou morbosos: há uns que são próprios da primeira dentição, e 

outros que acompanham a segunda. 

Diabetes É a moléstia caracterizada pela excreção abundante de urina contendo sacarina 

cristalizável análoga ao açúcar de fécula, acompanhada de aumento notável de apetite, de sede 

inextinguível, e de emagrecimento progressivo. Conhecida também por Glicosúria ou Urina 

Doce. 
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Diarreia. Moléstia cujo sintoma principal é a frequência e a fluidez das dejeções alvinas. 

Apresenta-se debaixo de duas formas diversas: é leve ou intensa. Conhecida também por 

Cursos. 

Disenteria. Moléstia cujos sintomas principais consistem em frequentes evacuações de 

matérias mucosas misturadas com sangue e de um sentimento de ardor no ânus. 

Dispepsia. Por este nome se designa os diversos desarranjos digestivos que aparecem em 

muitas afecções, mas que podem existir sós e constituir então uma verdadeira moléstia. São 

muitas as causas que produzem a dispepsia; as principais são: o alcoolismo, os trabalhos 

excessivos, as preocupações morais prolongadas e a vida sedentária. Os doentes acometidos 

por outras enfermidades do estômago, do coração, do fígado ou dos pulmões, geralmente 

sempre apresentam alguns sintomas de dispepsia. 

 

E 

Enforcado. Asfixia por estrangulação.  

Envenenamento. Designam-se por envenenamento os efeitos produzidos no organismo 

humano pelos venenos. Chama-se veneno toda a substância que destroem a saúde ou a vida, 

quando é ingerida interiormente ou aplicada sobre qualquer parte do corpo. 

Epilepsia. Moléstia nervosa que se manifesta por ataques, mais ou menos aproximados, com 

movimentos convulsivos, perda dos sentidos e escuma na boca. Também é conhecida por 

“Gotta coral, Mal de gotta ou Ouvágado”. 

Erisipela. Inflamação da pele caracterizada pela cor vermelha, inchação e dor da parte 

afetada. As causas mais comuns para seu surgimento são: a insolação, os atritos duros e 

repetidos, um calor vivo, as picadas com instrumentos impregnados de matérias animais em 

putrefacção; as pancadas, as contusões e tudo que possa irritar violentamente a pele. 

Escorbuto. Moléstia produzida pela alteração do sangue, e cujo as características são grandes 

fraquezas, nodoas lívidas em diferentes partes do corpo, amolecimento das gengivas, e 

disposição às hemorragias. 

Escrófulas. Moléstia que afeta toda a economia, e cujos principais caracteres são 

ingurgitamento das glândulas linfáticas e ulcerações da pele de um aspecto particular. As 

escrófulas chamam-se vulgarmente alporcas. 

Espasmo. Contração involuntária dos músculos, principalmente dos que não obedecem à 

vontade, tais como o estômago, os intestinos, a uretra, etc. Precede frequentemente a 

convulsão, mas pode também existir sem ela. Além disso, o sentido da palavra espasmo é 

muito vago: às vezes emprega-se como sinônimo de convulsão; frequentemente toma-se por 

ataque de nervos. Aplica-se também o nome de ar de espasmo à moléstia chamada tétano; e 

com o mesmo nome se designa algumas vezes a apoplexia.  
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Esquinência. Assim se denomina toda a afecção inflamatória da garganta, caracterizada pela 

dificuldade mais ou menos intensa na deglutição, e às vezes na respiração. Também 

conhecida como Angina. 

Estupor. Entorpecimento geral e diminuição das faculdades intelectuais, acompanhada de um 

ar de pasmo e de indiferença. Aparece nas febres graves e nas moléstias de cérebro. Ver 

apoplexia. 

 

F 

Febre Esta palavra exprime a aceleração das pancadas do pulso e um aumento na temperatura 

natural do corpo, provocados pela irritação de algum órgão, mas várias podem ser as causas 

deste fenômeno. A febre, em geral, é quase constantemente precedida de um estado de ânsia e 

de diminuição das forças. Muitas vezes existem dores de cabeça e nos membros, falta de 

apetite, náuseas e vômitos. Existe uma enorme variedade de febres.  

Febre Amarela Esta moléstia é particular de certos países quentes e de algumas outras 

regiões intertropicais. É caracterizada pela cor amarela da pele e pelos vômitos pretos, e por 

causa destes sintomas principais designa-se pelo nome de febre amarela ou de vomito negro. 

Ferida. Designa-se por este nome uma solução de continuidade feita nas partes moles por 

uma causa externa, isto é, que abra mecanicamente. Uma queda, uma topada, ou qualquer 

violência um pouco forte podem produzir ferida. A solução de continuidade produzida por 

causa interna, como a sífilis, a escrófula, o escorbuto, etc., tem o nome de úlcera. A ferida 

chama-se às vezes de chaga, do pérsico ‘xaga’, cortadura, e algumas pessoas dão às úlceras o 

nome de feridas antigas. 

G 

Gangrena. Mortificação mais ou menos extensa em uma parte mole, com conservação da 

existência no resto do corpo. Pode ser causada por diversos fatores e se manifesta em diversos 

locais da estrutura física. Também é conhecida como ou Esfacelo 

 

Garrotilho. Assim se designa uma espécie de inflamação da garganta, caracterizada pela 

tendência à formação de uma membrana, nas vias aéreas, ou pela formação real desta 

membrana, que obstrui a passagem do ar e pode ocasionar a sufocação. Também conhecida 

como Crup. 

. 

Gastrite Crônica. A inflamação crônica do estômago é quase sempre primitiva; raras vezes 

sucede ao estado agudo (na sua forma primitiva e simples, nunca é mortal). Desenvolve-se 

lenta e insidiosamente, e manifesta-se pelos seguintes sintomas: A língua habitualmente suja; 

a boca e os lábios secos; as digestões longas e laboriosas; sensação gradativa na região do 

estômago depois de comer; ansiedade geral; bastante sede; enjoos, às vezes vômitos; mudança 

apreciável no gênio e grande irritabilidade. 
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Gota. A gota é uma moléstia constitucional com inflamação específica das articulações, e que 

aparece, geralmente, de forma irregular. Ainda que a gota tenha fixado a atenção dos médicos 

desde as épocas mais remotas, as teorias sobre ela ainda são muito obscuras o tratamento 

muito incerto. 

 

H 

Hemorragia. Toda a efusão de sangue fora dos vasos destinados para contê-los é hemorragia, 

seja qual for sua causa e o lugar em que se opera, quer o sangue corra para fora, quer se 

derrame em alguma cavidade interna do corpo. Existem inúmeros tipos de hemorragia. Umas 

resultam de certa lesão presentes dos condutores em que circulam o sangue; outras têm lugar 

sem alteração sem que se possa explicá-las. Estas se chamam hemorragias espontâneas; 

aquelas traumáticas. 

Hepatite. Inflamação do fígado.  

Hidrofobia: É a reunião dos fenômenos que resultam muitas vezes, mas nem sempre, no 

homem, da mordedura dos animais danados; e os doentes afetados desta moléstia chamam-se 

danados. Tem ela sido designada muitas vezes com o nome de hidrofobia, porém a hidrofobia 

deve antes designar um sintoma da raiva, e não a própria raiva. Também conhecida por Raiva 

Hidropisia Designa-se por hidropisia todo derramamento de serosidade em uma cavidade 

qualquer do corpo ou no tecido celular subcutâneo. Quando o tecido celular de todo o corpo 

está cheio de serosidade, como uma esponja embebida em água, a moléstia toma o nome de 

anasarca. Ver anasarca.  

 

I 

Inflamação Diz-se que uma parte está inflamada quando se acha vermelha, inchada, dolorosa 

e mais quente do que no estado natura. Estes sintomas, que se observam nas inflamações 

externas, existem também nas inflamações internas. Este fenômeno é acompanhado sempre de 

acumulação considerável de sangue na parte afetada e de exaltação de sensibilidade. Por 

pouca extensão que a moléstia tenha, é logo seguida dos sintomas que caracterizam a febre, 

que são: calor geral, aceleração do pulso, calafrios e prostração das forças, e pode afetar os 

mais diferentes órgãos. 

Inflamação no Estômago. Ver Gastrite. 

Inflamação no Fígado. Ver Hepatite. 

Inflamação no Intestino. Moléstia caracterizada por dores de ventre mais ou menos vivas, e 

ordinariamente móveis, acompanhadas de evacuações líquidas, mucosas e biliosas em número 

considerável. Também conhecida por Enterite 

L 

Laringite Designa-se geralmente debaixo deste nome a inflamação da membrana mucosa da 

laringe. Esta moléstia apresenta-se sob as mais diferentes formas, e considerando os seus 
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sintomas, suas alterações anatômicas e a sua marcha, foi dividida em muitas espécies 

distintas. Também pode ser conhecida como ou Angina Laríngea. 

Lepra. Os médicos árabes davam este nome a todas as moléstias da pele caracterizadas por 

formas hediondas, e o povo ainda hoje chama de lepra as sarnas e varias impigens que 

ocupam grande extensão da pele. Os médicos modernos deram a palavra lepra a sua 

verdadeira acepção, e distinguem esta moléstia da elefantíase dos Árabes e da morfeia, com as 

quais a lepra também foi confundida. 

 

M 

Mal de Sete Dias. Tétano dos recém-nascidos. Esta moléstia é bastante frequente nos climas 

intertropicais. No Brasil ceifa muitos crioulinhos. Atribui-se à inflamação do cordão 

umbilical. Pode aparecer espontaneamente, mas é ocasionada de ordinário pela falta dos 

cuidados higiênicos, e, sobretudo, por uma atmosfera corrupta nas fazendas onde vivem 

algumas as pretas paridas. Também conhecida como Mal de Umbigo. 

Moléstia Designa-se com esse nome toda alteração de uma ou de muitas partes do corpo, 

sendo definidas a partir da manifestação do desarranjo de suas funções (de forma genérica 

‘moléstia do coração, da pele, do estômago’ etc.). As moléstias a quais estão sujeitas a 

humanidade são excessivamente numerosas e variadas. Em certas circunstâncias, é difícil 

indicar as causas das moléstias. Em outras vezes observa-se que certas causas são especiais a 

certas afecções, que há entre elas uma relação constante; isto é, que tal causa não produzirá 

senão tal afecção: estas moléstias chamam-se específica (sífilis, raiva, hepatite, diabetes, etc.).  

 

O 

Opilação Moléstia dos países quentes, caracterizada pela fraqueza geral (anemia), palidez e 

inchação da face, acompanhada muitas vezes da perversão do gosto. Também conhecida 

como Hipoemia intertropical ou Cansaço.  

 

P 

Paralisia. Entende-se por paralisia a perda total ou pelo menos a diminuição notável do 

movimento ou do sentimento, ou de ambos. Segundo a sua extensão, a paralisia toma 

diferentes nomes. Quando ocupa todo o corpo, chama-se paralisia geral; quando ocupa só a 

metade lateral do corpo, hemiplegia; e quando ataca a metade inferior do corpo, paraplegia. 

Existem ainda muitas variedades de sede da paralisia que não tem nome especial. 

Peritonite. Inflamação do peritônio. Há diversas espécies: uma espontânea ou primitiva, que 

sobrevém no homem, ou na mulher que não está de parto, debaixo das influências das causas 

que ocasionam as outras inflamações; a segunda espécie é sintomática ou consecutiva, porque 

se declara em consequência de alguma lesão das vísceras abdominais e, sobretudo, depois da 

perfuração dos intestinos; a terceira espécie é a peritonite chamada puerperal, porque afeta as 

mulheres recém-paridas; enfim, há uma peritonite crônica. 
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Pleuris. Inflamação da pleura, membrana que reveste os pulmões. Pode ser aguda ou crônica. 

A forma aguda é caracterizada anatomicamente pela vermelhidão da pleura, e pela 

acumulação no saco pleural de um líquido cuja quantidade varia de 30 gramas a 6 ou 8 litros. 

A forma crônica permanece por muito tempo e produz uma febre contínua e pode ser definida 

assim desde sua origem, ou a forma aguda pode se tornar crônica porque o líquido que se 

formou no peito acha-se em quantidade considerável. 

Pneumonia. Denomina-se assim a inflamação do tecido pulmonar. Esta moléstia foi também 

chamada ‘pulmonia, peripneumonia ou fluxão de peito’. É caracterizada pela dor do lado, 

tosse, escarros sanguinolentos e febre. 

Pólipo Os pólipos são tumores de consistência e formas variadas, que se desenvolvem no 

interior de alguma cavidade, principalmente dentro do nariz e no útero, e tendem 

continuamente a crescer, se não são extirpados. As excrescências poliposas tem a faculdade 

de reproduzir-se depois de cortadas, da mesma forma que os pólipos do mar recuperam de 

novo as partes perdidas. 

Pústula. Elevação pequena e circunscrita da pele, rubra na base, amarelada no cimo, pejada 

de matéria purulenta. As moléstias caracterizadas por pústulas são: bexigas, vacina, ectima, 

impetigo, acne, mentagra e tinha. 

 

Q 

Queimadura. Designa-se queimadura não somente as lesões produzidas pela ação do fogo, 

mas ainda as que resultam da aplicação de certos agentes químicos, tais como ácidos fortes, a 

cal viva, a potassa, a soda, o amoníaco, a pedra infernal, etc. 

 

R 

Retenção de Urina. Impossibilidade de evacuar a urina acumulada na bexiga. A retenção de 

urina pode ser produzida por muitas causas. 

Reumatismo. Moléstia cujo principal caráter consiste numa dor nas articulações (juntas) ou 

nos músculos, pelo que se divide em reumatismo articular e reumatismo muscular. 

 

 S 

Sarampo Esta moléstia é uma febre acompanhada de tosse, vermelhidão dos olhos, e 

caracterizada pela erupção, sobre a pele, de pequenas pintas vermelhas, semelhantes às 

mordeduras de pulga. Também é conhecida como Sarampão 

Sarna. Moléstia contagiosa, caracterizada pela erupção, sobre uma parte mais ou menos 

extensa da pele, de pequenas vesículas transparentes e pruriginosas, que se desenvolvem em 

consequência da presença de um inseto particular. 

 Sífilis. Esta moléstia é eminentemente contagiosa, e depende do vírus, cuja natureza intima 

como a de todos os outros vírus, não é conhecida, mas cuja influência deletéria manifesta-se 

suficientemente na economia, pelos diversos efeitos que ocasiona. Transmite-se pela 
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aproximação dos sexos, mas contraem-se também por qualquer outra espécie de contato 

imediato, com tanto que os lugares que correm este risco sejam cobertos por membrana 

mucosa, como a glande, os lábios, etc. Também é conhecida como mal sifilítico, mal venéreo, 

gálico, entre outros. 

Suicídio. O suicídio observa-se mais vezes nos celibatários e em certas classes da sociedade: 

militares, homens do mar, gente pobre, literatos, artistas e outros. Na estatística do suicídio a 

mulher quase iguala o homem, a partir da idade de 20 anos. Na primeira mocidade os casos de 

suicídio são mais numerosos nas mulheres. Verdadeiramente contagioso e epidêmico o 

suicídio parece ser também hereditário; o que se concebe facilmente visto que depende então 

da alienação mental, que, como se sabe, se transmite nas famílias de geração em geração. 

 

T 

Tétano. Moléstia caracterizada pela rijeza e contração convulsiva e permanente de uma parte 

ou da totalidade dos músculos. De todas as causas conhecidas, as feridas graves são as que a 

produzem mais frequentemente, mas muitas vezes se desenvolve sem causa conhecida. 

Chama-se também ar de espasmo. 

Tétano Umbilical Ver Mal de sete dias 

Tifo. Esta palavra designa uma febre contínua, contagiosa e epidêmica, cujo caráter mais 

saliente é um estado de estupor particular, assaz análogo ao que resulta da embriaguez. Esta 

moléstia declara-se ordinariamente entre as grandes reuniões de gente, quando os indivíduos 

que as compõem são expostos a paixões tristes, oprimidas pela miséria e desalinho, obrigados 

a alimentarem-se de comidas insalubres e a beberem água corrompida, ou quando estão 

acumulados em um espaço estreito, como acontece nas prisões, hospitais, acampamentos, etc. 

Tísica A tísica consiste no desenvolvimento de tubérculos nos pulmões. Os tubérculos são 

corpos de cor branco-amarelada, opacos de grossura que pode variar desde o volume de um 

grão de até o de uma laranja. Ordinariamente tem o volume de um grão de ervilha. É o 

desenvolvimento dos tubérculos nos pulmões que ocasiona a diminuição lenta das forças, o 

emagrecimento progressivo e produz a moléstia chamada tísica. Também é conhecida como 

phtísica e moléstia do peito.  

Tosse Convulsa. Ver Coqueluche  

Tubérculo. O nome de tubérculo designa geralmente um tumor duro, pouco volumoso, de 

qualquer natureza que seja. Chama-se tubérculo, mais especificamente uma produção 

morbosa, de cor branca amarelada, cujo volume varia desde o da cabeça de um alfinete até ao 

de um ovo de galinha; é dura a princípio, mas torna-se mole e adquire gradualmente 

consistência líquida e o aspecto de pus. 

Tumor. Chama-se tumor a elevação circunscrita, de certo volume, desenvolvida em qualquer 

parte do corpo. A esta classe de moléstias pertencem: abscessos ou apostemas, antrazes, 

erisipelas, aneurismas, varizes, cancros, lobinhos, quebraduras, verrugas, pólipos, 

hidropisias, deslocações, fraturas etc.  
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U 

Úlcera. Chama-se úlcera a solução de continuidade das partes moles, mais ou menos antiga, 

acompanhada de um corrimento de pus, e envolvida por vicio local ou por causa interna. A 

úlcera é uma afecção crônica, produzida ou entretida por uma causa interna; a solução de 

continuidade já não é então a moléstia principal, mas sim o sintoma de uma afecção interna, 

local ou geral, que impede a cicatrização. 

V 

Varíola. É a erupção geral de borbulhas pelo corpo que se convertem em grandes pústulas 

redondas e purulentas; acabam pela dessecação e deixam marcas vermelhas as quais sucedem 

cicatrizes mais ou menos aparentes. Esta moléstia é eminentemente contagiosa, mas, em 

geral, não a contrai o indivíduo que já foi por ela infectado uma vez. Também é conhecida 

como Bexigas. 

Vermes. Contam-se quatro espécies de vermes, que são: a lombriga propriamente dita, a 

ascarídea vermicular, o tricocéfalo, e a tênia ou solitária. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - REGISTRO DE CASAMENTO 

Fonte primária: Livro de matrimônio nº 7, Freguesia de Feira de Santana, página 2 anverso, 

1886. 

 

ANEXO B - REGISTRO DE BATISMO 

Fonte primária: Livro de Batismo nº 2, Freguesia de Feira de Santana, página 1 anverso, 1891.  
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ANEXO C - REGRA PARA ASSENTAMENTO DE ÓBITO 

Fonte primária: Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, 1707, p. 292.  

 

ANEXO D - REGISTRO DE ÓBITO 

Fonte primária: Livro de Óbito nº 7, Freguesia de Feira de Santana, página 73 verso, 1888. 


