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RESUMO 

 

O presente trabalho faz um estudo sobre o papel do enfermeiro nas missões de paz, 

trazendo à tona um enfoque humanitário do trabalho destes profissionais. Objetivo:  

Elencar o papel que os enfermeiros desempenham em missões de paz, descrever 

os papéis e  competências, caracterizando a importância da enfermagem em 

missões de paz. Metodologia:. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, e 

documental. O procedimento para coleta de dados foi realizado em análise 

documental a:livros, periódicos e internet. Por tratar-se de uma pesquisa 

bibliográfica, a investigação foi delimitada, realizada através de documentação 

indireta na utilização de dados coletados através de fontes secundárias (livros, 

periódicos, teses, monografias, TCC). 

  

Palavras-chave: Enfermeiro em missões de paz .Missões de Paz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is a study on the role of nurses in peace missions, bringing up a 

humanitarian focus of the work of these professionals. Objective: To list the role that 

nurses play in peacekeeping missions, describe the roles and responsibilities, 

featuring the importance of nursing in peacekeeping missions. Methodology:. A 

literature and documentary was held. The procedure for data collection was carried 

out in the document analysis: books, journals and internet. Because it is a 

bibliographical research, the investigation was bounded held through indirect 

documentation on the use of data collected through primary sources (documents) 

and secondary sources (books, journals, theses, monographs , TCC). 

  

Keywords: Nurse in missions paz. Missions of peace.  
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1.INTRODUÇÃO 

      O Brasil vem participando das missões de paz da ONU desde 1956, em 

mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais 

de 33.000 militares, policiais e civis. Atualmente, participa com mais de 1700 

pessoas em nove operações de paz: Minurso - Saara Ocidental; Minustah - 

Haiti; Unficyp - Chipre; Unifil - Líbano; Monusco - República Democrática do 

Congo; Unisfa - Abyei ; Unmil - Libéria; Unmiss - Sudão do Sul ; Unoci - Côte 

D'ivoire(BRASIL, 2016): 

...e se orgulha de sua participação histórica e consistente nas 
operações de paz da ONU, sempre em consonância com os 
interesses da política externa com os princípios e regras nacionais e 
internacionais. Coerência e prudência têm balizado a definição das 
missões nas quais o Brasil opta por se engajar. Aliada ao exemplar 
desempenho dos militares, policiais e civis brasileiros, essa 
orientação tem permitido ao Brasil contribuir para um sistema 
internacional mais próximo dos ideais de paz, justiça e cooperação. 
 

 

         No período da 2° Guerra Mundial, foram enviados aos campos de batalha 

apoio em saúde, com intuito de prestar assistência de acolhimento aos feridos, 

visando com isso proporcionar o mínimo de dignidade a cada pessoa que 

necessitou dos cuidados. Isso envolveu o trabalho conjunto e perene dos 

serviços de enfermagem e médico e de outros profissionais de saúde.  

 O Serviço de Saúde da FEB contou com 166 médicos, 26 dentistas, 

6 farmacêuticos, 44 enfermeiros, 6 manipuladores de farmácia, 6 

manipuladores de radiologia, 2 protéticos, além de 67 enfermeiras, 

as quais formaram o primeiro corpo feminino de enfermagem do 

Exército Brasileiro (SILVA, 2001). 

        Essa enfermagem que ganhou destaque atuando nos campos de batalha, 

teve como base o trabalho ético e profissional de 02 enfermeiras: a brasileira 

Anna Justina Ferreira Nery, que vendo seus familiares irem lutar na guerra do 

Paraguai, inclusive  seus dois filhos, com saudades, solicitou ao Presidente da 

província poder acompanhá-los, seguindo então na qualidade de enfermeira; e 

Florence Nightingale, britânica ficando famosa por ter atendido feridos ,durante 

a guerra da Criméia. Enfermeiras estas que doaram sua força de trabalho no 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unficyp/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unisfa/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/
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cuidar, já então precocemente dialogando com o preconizado na Declaração 

dos direitos humanos.       

           Com o avançar da Segunda Guerra, a enfermagem passa a acumular 

um simbolismo que se fez servível na intensificação da formação de novas 

turmas de enfermeiras no início da década de 1940.  

 A enfermagem era uma das atividades mais exercidas pelas 

mulheres, desde o final do século XIX. Seu exercício constituía uma 

forma de afirmação profissional e de possibilidade de ascensão 

social para as mulheres de classe média (SANTOS, 2008). 

          A Cruz Vermelha Brasileira teve uma função célebre reconhecida na 

formação de um grande contingente para atuar em situações de conflito, 

através dos cursos de emergência de socorristas e de samaritanas realizados 

em várias partes do território nacional.  

 Às suas alunas era reproduzido um discurso de cumprimento do 

compromisso sagrado de oferecer o quanto houvesse de esforço, 

caridade, abnegação e carinho para bem servir, amparar e assistir 

aos que, indistintamente, recorressem à enfermagem 

(CYTRYNOWICZ, 1945). 

          A Escola Anna Nery, outra instituição que se fez ver neste contexto, já 

em 1939, no progresso do clima de tensão, e na possibilidade de o país enviar 

tropas para combater na guerra, realizou o seu primeiro curso de voluntárias. 

Iniciativa esta com o propósito de convocar moças da sociedade carioca para 

serem treinadas, a fim de atuarem nos hospitais da cidade, onde ocupariam o 

lugar de enfermeiras que, possivelmente, se engajariam para servir nos 

hospitais. 

Com efeito, se a relação de enfermeiras com os exércitos foi de certa 

forma possível e até requerida durante as guerras o mesmo não 

ocorria com tanta semelhança quando a questão era a incorporação 

de segmentos femininos de enfermagem nas corporações militares 

em tempos de paz. Mesmo porque, em todo ocaso, as brechas 

abertas pelas guerras são rapidamente fechadas quando volta à paz, 

sobretudo no que se refere ao trabalho e aos papéis privados 

(PERROT, 2005) 
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Entretanto, cabe a ressalva de que estas mesmas enfermeiras, que cuidaram 

dos soldados brasileiros e estrangeiros na Segunda Guerra, passaram a adotar 

uma série de estratégias nas mais diversas situações de um “novo front”, que 

objetivou sua reinclusão no Serviço Militar Ativo das Forças Armadas. Tal pleito 

estava afinado com o quadro da anunciada igualdade dos sexos no pós-guerra, 

quando passou a existir um direito de acesso irrestrito da mulher à plena 

condição militar, através da Carta da recém-criada Organização das Nações 

Unidas, de 1945, e da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. 

Mas, quanto à realidade, existiram segundo as tradições culturais e religiosas 

de cada país, limitações maiores ou menores. No entanto, com o passar do 

tempo, ficou evidente que a presença feminina nas instituições militares seria 

algo irreversível. 

           Hoje, graças ao que foi conquistado no passado, temos a importância do 

enfermeiro, tanto no meio civil, quanto militar, desenvolvendo suas habilidades 

de enfermagem nos serviços de saúde, nas missões de paz promovidas pela 

ONU, no mundo. Este fato segue as ideais, e os trabalhos das famosas 

enfermeiras Ana Neri e Florence Nightingale, das enfermeiras que serviram 

prestando sua assistência aos feridos nos campos de batalha durante a 

2°Guerra Mundial. 

           Por este motivo, o estudo em questão vai a busca de conhecer o papel 

do enfermeiro nas missões de paz, servindo também na promoção de divulgar 

o trabalho destes profissionais, com a implicação final de despertar o interesse, 

e curiosidade dos atores envolvidos: seja estudantes da área, enfermeiros 

recém formados, e aqueles com tempo de profissão. Desta forma, procurou-se 

tornar mais visível o trabalho significativo dos enfermeiros em missões de paz.  

 

       1.1 PROBLEMA 

Com o intuito de realizar um estudo apropriado ao tema, trazendo 

contribuições à comunidade científica, fez-se necessário a definição do 

problema, sendo apresentado então como se chegou à sua formulação. 

A enfermagem para se firmar quanto ciência fez uma trajetória árdua ao 

longo da história. No início os cuidados de enfermagem aos doentes eram 
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realizados por pessoas leigas, e com conhecimento empírico, exemplo desse 

são os pacientes que dividiam os mesmos leitos nos hospitais, sem divisão de 

espaço entre adultos e crianças, essas atitudes não eram questionadas pelos 

profissionais de saúde da época. Com o passar do tempo a assistência 

prestada pela enfermagem, enquanto ciência do cuidar, aos pacientes 

consegue então seu reordenamento. 

        Nas missões de paz, atuando em zonas de conflito, ou em regiões que 

foram atingidas por catástrofes naturais, observa-se o enfermeiro, diversas 

vezes munido de todo um aparato de trabalho adequado entre pessoal e 

material. No entanto, em diversas situações as condições de trabalho são  

insalubres, obrigando o enfermeiro a gerenciar conflitos para adequação de 

sua assistência.  

         A Enfermagem, cientificamente, forma profissionais dentro de um 

paradigma holístico. Por mais que o enfermeiro se especialize em determinada 

área nos cursos de pós-graduação, na maioria das vezes, quando entram no 

mercado de trabalho não trabalham em áreas de sua especialidade. Se o 

enfermeiro tem esta formação holística, se questiona neste contexto: 

 

1) O porquê de poucos profissionais trabalharem em missões de paz? 

          2) Há pouca divulgação e valorização deste tipo de trabalho? 

 

 A questão se torna um pouco subjetiva, mais existem maneiras de divulgar, 

como exemplos: 

 

         1) Através de publicação de trabalhos científicos, impressa falada , escrita 

         2) Necessidade de criar uma política de governo perene que valorize, divulgue 

e fortaleça o trabalho desses nobres profissionais de enfermagem.  

 

1.2 OBJETIVO 

           O presente estudo visa mencionar o papel que os enfermeiros desempenham 

em missões de paz. 

No intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foi 

formulado o objetivo específico, abaixo relacionado, que permitirá o encadeamento 
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lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

Citar os papéis e competências, caracterizando a importância da enfermagem 

em missões de paz.  

 

  1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

              Questões de estudo que podem ser formuladas em relação ao tema. 

 

1) Qual momento histórico da participação do Brasil nas missões de paz? 

 

2) Em que momentos na história os enfermeiros foram engajados em missões de paz? 

 

3) As atividades dos  enfermeiros são importantes  em missões de paz? 

 

4) O que compete aos enfermeiros em missões de paz? 

 

Respostas aos questionamentos apresentados anteriormente nortearão o presente 

trabalho, a fim de responder didaticamente o presente problema.  

 

1.4 METODOLOGIA 

Esta seção do presente trabalho visa descrever o caminho a ser percorrido 

para solucionar o problema de pesquisa levantado.  

Assim, para facilitar a compreensão do assunto, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, e Delineamento de Pesquisa. 

 

1.4.1 Objeto Formal de Estudo 

O presente trabalho vai a busca de mencionar o papel do enfermeiro em 

missões de paz.  

           Desta forma, para responder o questionamento objeto deste estudo, será feita 

uma pesquisa bibliográfica, e documental. O procedimento para coleta de dados 

será feito em análise documental: livros, periódicos e internet. Por tratar-se de uma 

pesquisa bibliográfica, a investigação foi delimitada, a ser realizada através de 
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documentação indireta na utilização de dados coletados através de fontes 

secundárias (livros, periódicos, teses, monografias, TCC). 

 

1.4.2 Delineamento de Pesquisa 

       O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia e coleta dos dados. E esta coleta seguirá o seguinte roteiro: 

 Leitura exploratória e reflexiva de todo material, o qual será verificado 

se  é de interesse para o trabalho; 

 Leitura seletiva e objetiva do que realmente interessa; 

 Registro das informações extraídas nas fontes de consulta; 

 Leitura analítica para que sejam ordenadas e sumariadas as 

informações das fontes, com a finalidade de obtenção de resposta ao 

problema levantado; 

 

1.4.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

          A revisão de literatura será realizada visando o levantamento das informações 

importantes nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  

 Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, da BVS, da 

Pub Med, LILACS, MEDLINE da CCN, do SCIELO ;Portal da Saúde, 

Qualis - CAPES.  

 Livros e monografias sobre missões de paz da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, da Biblioteca  EsFCEx (Escola de 

Formação Complementar do Exército),e da Biblioteca da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército; Biblioteca da ONU; 

 Livros de Enfermagem. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Com o intuito de buscar assuntos a respeito do tema, será utilizada a 

localização em dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. 

“Objetivando aperfeiçoar a busca serão utilizados os seguintes termos descritores: 
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“enfermeiro”, “missão de paz”“.   

 

c. Critérios de inclusão: 

 Estudos publicados em português; espanhol; 

 Estudos publicados sobre missões de paz; 

 Estudos publicados sobre a enfermagem: história, legislação; 

 Estudos publicados sobre a inserção das mulheres nas forças 

armadas. 

  

d. Critérios de exclusão:  

Estudos publicados sem referência bibliográfica.  

A fim de se definir alguns conceitos, possibilitar a escrituração do trabalho e, 

ainda, a fundamentação de um texto argumentativo capaz de viabilizar a solução do 

problema de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

1.4.2.2 Procedimentos Metodológicos 

        Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo Pura: pois está embasada na satisfação e no desejo de adquirir conhecimentos, 

sem que haja uma aplicação prática prevista; e Teórica, pela qual tem o objetivo de 

ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos 

teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses. 

 Quanto ao objetivo, a pesquisa é classificada como exploratória:  

tendo como meta proporcionar maior familiaridade  com o 

problema; através do levantamento bibliográfico ou entrevistas 

(RODRIGUES, 2007). 

 

      Tendo como base a pesquisa exploratória, o estudo será realizado através de 

consulta bibliográfica, que será desenvolvido por materiais elaborados. As fontes da 

pesquisa serão realizadas em livros, periódicos, artigos. e estudo bibliográfico que, 

para sua consecução, terá por método a leitura exploratória contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a 

consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 
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  1.5 JUSTIFICATIVA 

         O conhecimento acerca do papel do enfermeiro nas missões de paz é de 

grande relevância. Isso fomenta o crescimento profissional, pois, através deste 

estudo, haverá uma possibilidade de elucidação para a efetivação do exercício 

de enfermagem nas missões de paz, a qual é tão pouco ainda frequentada pelo 

profissional enfermeiro e pouco estudada. 

         Por esta razão, vem o interesse de se fazer um estudo nesta área, que 

requer do profissional que trabalha diretamente em missões de paz um 

conhecimento altruísta, e acolhedor, que além de envolver os conhecimentos 

teóricos e práticos, devem priorizar um envolvimento holístico sobre a 

população em suas necessidades mais urgentes. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

           2.1- BREVE HISTÓRICO DA ENFERMAGEM 

          O surgimento da enfermagem se deu com a evolução das práticas de saúde, 

que como primeiras formas de prestação de assistência eram instintivas. 

          As ações instintivas em um primeiro momento da civilização 

garantiam ao homem sua sobrevivência, com sua origem no trabalho 

feminino, utilizando como dogmas as concepções evolucionistas e 

teológicas, no cuidado aos povos nômades. Mas a cura associou-se 

a ter poder, então o homem apoderou-se dele (TURKIEWICK,1995). 

         As referências da enfermagem estavam baseadas à prática do parto domiciliar, 

o trabalho pouco definido das mulheres de classe social elevada, nos templos junto 

aos sacerdotes. 

          A Enfermagem como ato atribuído às mulheres teve início com o cristianismo 

em Roma entre os séculos V e XIII, onde as mulheres distintas cuidavam dos pobres 

e enfermos, por este motivo a enfermagem passa a ser praticada pela igreja, mas 

com a difusão do protestantismo essa assistência entrou em colapso. 

          Na época dos movimentos renascentistas e da reforma protestante, final do 

século XIII ao início do século XVI, com a retomada da ciência, progresso social e 

intelectual e a evolução  das universidades, houve um aumento de evidência das 
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ações de saúde ,mas não houve crescimento para a enfermagem, continuou presa 

aos hospitais religiosos ,permanecendo empírica e desarticulada. O hospital, então 

negligenciado, passa então a ser: depósito de doentes amontoados em leitos 

coletivos.Com tudo isso, a enfermagem passa a ser vista como tarefa doméstica 

,com queda da moralidade, sem atrair as mulheres de casta para o trabalho. Isso 

então significou para a enfermagem uma crise grave. 

         Apenas na revolução capitalista, com a Revolução Industrial no século XVI, 

surge a enfermagem moderna, profissional na Inglaterra. 

        Com o avanço da medicina houve o favorecimento da reorganização dos 

hospitais. Pelo posicionamento do médico como responsável por esta reordenação, 

apoiada na disciplina, isso reflete na enfermagem que ressurge da fase sombria. 

Neste período, convidada pelo Ministro da guerra da Inglaterra, surge Florence 

Nightingale, partindo então para Scutari, na Guerra da Criméia, vai cuidar dos 

soldados feridos, onde os mesmos fazem dela o seu anjo da guarda, com isso fica  

imortalizada como a “Dama da Lâmpada”. 

          Após a guerra, Florence funda uma escola de enfermagem no Hospital Saint 

Thomas, servindo de modelo para as outras escolas fundadas posteriormente. 

Nestas escolas o médico era de fato a única pessoa qualificada para ensinar. 

Nightingale defendia que as pessoas que fossem prestar os cuidados deveriam 

possuir formação.  

Não desejava para a comunidade de seu tempo e do futuro 

,enfermeiras ignorantes, e sem qualificação e ,muito menos, que 

fossem hábeis serventes da medicina. (CARVALHO, 1980). 

          Florence morre em 13 de agosto de 1910, deixando seu legado, surgindo uma 

enfermagem não mais baseada no empirismo, mas sim com saber especializado, 

assalariada, atendendo as necessidades do hospital. 

 

          2.1.1. Breve histórico da enfermagem no Brasil 

          A história da enfermagem começa no Brasil desde o período colonial século 

XVI, onde é exercida como uma simples prestação de cuidados aos doentes, por um 
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grupo, em que na sua maioria escravos, trabalhando nos domicílios, estes  

auxiliavam os religiosos. 

         Em 1822, a primeira sala de partos foi fundada. 

         No Período do império se destacou a enfermeira Ana Neri, 

viúva de militar, possuía três filhos, militares do exército. Seus filhos 

são convocados  para servir à pátria, durante a Guerra do Paraguai. 

Sem hesitação oferece seus serviços ao exército, como 

brasileira se voluntaria para ajudar e defender o país e tratar dos 

feridos durante a guerra, no improvisamento de hospitais, e como 

mãe para acompanhar seus filhos por toda a parte, até mesmo na 

guerra. Posteriormente por seus serviços, o governo imperial lhe 

concede pensão, medalhas humanitárias.(GEOVANINI,1995). 

 

          2.1.2 Breve-Histórico da enfermagem na 2º Guerra Mundial 

           De 1930 a 1945, o Brasil vivendo sob a ditadura de Vargas, participou do 

conflito da 2°Guerra Mundial. Nesse cenário, foi criada a Força Expedicionária  

Brasileira (FEB),sob o comando do General João Batista Mascarenhas de Moraes, 

partindo então para o campo de batalha ,rumo à Itália com cento e oitenta e seis 

profissionais de saúde, entre eles sessenta e sete enfermeiras pioneiras do Exército. 

          Esta movimentação nacional que surgiu na sociedade foi causa principal para 

que o governo brasileiro definisse e efetivamente participasse desta Guerra. 

          As brasileiras procurando uma forma de participar de tal mobilização, 

encontraram um caminho através da enfermagem, com isso houve uma procura na 

época das mulheres pelos cursos das escolas de formação de enfermagem. 

 A solicitação dos aliados, já que as enfermeiras norte-americanas 

estavam muito cansadas e, além do mais, não falavam a nossa  

língua o português fomentou o Brasil a criar um Quadro de 

Enfermeiras para atuar na 2º Guerra juntamente com o efetivo da 

FEB.(MEDEIROS, 2001). 
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          Com a chamada publicada no jornal O Globo, as enfermeiras brasileiras foram 

selecionadas, após terem iniciado seu voluntariado no esforço de guerra em nove de 

outubro de 1943. 

        Essas mulheres voluntárias, que saíram do seio de sua família com uma missão 

nobre de cuidar, viveram intensamente a experiência da guerra, foram notadamente 

reconhecidas por seus grandes feitos. Por isso cabe o destaque a algumas destas 

mulheres que prestaram tão nobremente o serviço à pátria: 

         2.2.1.1- Cap. Enfermeira Olímpia de Araújo Camerino 

        A Capitã Olímpia de Araújo Camerino foi uma das mais 

destacadas enfermeiras entre as 67 enfermeiras que voluntariamente 

se apresentaram para acompanhar os nossos combatentes da FEB e 

do 1º Grupo de Caça. Por ser considerada a líder das enfermeiras, 

com qualidades excepcionais de bondade, bom senso e equilíbrio, a 

par de seus dotes de competência profissional. (PORTAL FEB, 

2016). 

          Prestou serviço inestimável à história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

Escreveu um livro contando dos aspectos do trabalho em hospitais norte-americanos, 

horas em que passou em vigília, desvelo, cuidados com os pracinhas hospitalizados, 

agindo extraordinariamente, assistindo a chegada dos feridos ao front.              

 

            2.2.1.2 .- 2ºTenente Enfermeira Heloisa Cecília Villar 

 Resolveu se matricular no Curso de Enfermagem Samaritana da 

Cruz Vermelha Brasileira sendo aprovada com louvor. O 1º Batalhão 

de Caçadores de Petrópolis teve o privilégio de receber Heloisa 

como estagiária. A experiência adquirida na organização militar foi 

primordial durante sua permanência no Curso de Emergência de 

Enfermeiras da Reserva do Exército (CEERE) – 1ª Turma – DF – 1ª 

Região Militar. Então nomeada Enfermeira 3a Classe, embarcando 

rumo ao front no dia 16 de agosto de 1944, com o 5º Grupo rumo à 

Nápoles (VALADARES, 1976).  
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              Desembarcou na Itália servindo no 38th Evacuation Hospital, em Cecina 

(Santa Luce) e Pisa e 7th Station Hospital, em Livorno. Dedicando-se 

incansavelmente, à sua missão. 

 

             2.2.1.3.- 2º Tenente Enfermeira Olga Mendes  

 Destemida, foi testada e aprovada no Curso de Enfermagem 

Profissional Técnico da Escola Ana Neri e no Curso de Emergência 

de Enfermeiras da Reserva do Exército (CEERE) – 1ª Turma – DF – 

1ª Região Militar. Nomeada Enfermeira 3a Classe. .(VALADARES, 

1976). 

            Seguindo para o front no dia 6 de agosto de 1944, com o 3º Grupo rumo à 

Nápoles – Itália, sendo designada para servir: 105th Station Hospital, em 

Cevitavecchia; 64th General Hospital, em Ardenza; 38th Evacuation Hospital, em 

Cecina (Santa Luce) e Pisa. Desempenhou com distinção sua missão. 

 

             2.2.1.4-2º Tenente Guilhermina Rodrigues Gomes 

Diplomada nos Cursos de Enfermagem Samaritana da Cruz 

Vermelha Brasileira e Curso de Emergência de Enfermeiras da 

Reserva do Exército (CEERE) – 1ª Turma – DF – 5ª Região Militar. 

Foi então nomeada Enfermeira 3a Classe (VALADARES, 1976).  

           Convocada para o Teatro de Operações da Itália, fez o embarque no dia 29 de 

outubro de 1944, com o 15º Grupo. Foi designada para servir no 16th Evacuation 

Hospital em Pistóia e, depois, no 7th Station Hospital. Assumindo o serviço percebeu 

que só sua capacidade para realizar atividades exigidas pela demanda de pacientes 

tinha limitação. Ela foi sábia, e consciente, viu a oportunidade de realizar obras 

maiores do que as feitas isoladamente.  

 

              2.2.1.5-2º Tenente Enfermeira Maria de Lourdes Mercês 

Com sua aptidão no Curso de Enfermagem Samaritana da Cruz 

Vermelha Brasileira e Curso de Emergência de Enfermeiras da 

Reserva do Exército (CEERE) – 1ª Turma – DF – 1ª Região Militar, 
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foi nomeada Enfermeira 3a Classe e convocada para o Teatro de 

Operações da Itália. Partindo para o front, com o 14º Grupo, em 

19.10.1944.(VALADARES, 1976). 

          No 16th Evacuation Hospital em Pistóia, se deparou com dezenas de feridos, e 

entendeu muito rapidamente que com a continuidade da guerra haveria mais 

derramamento de sangue, mais mortes, mais crueldade, mais mães chorando a 

perda de seus filhos, mais tristeza e mais destruição.  Sentiu pena da intolerância 

dos homens e mais uma vez rogou pela paz. A impotência lhe dominou por um 

instante. Ver aqueles homens morrendo e sendo mutilados física e psicologicamente 

pela estupidez da guerra, era quase insuportável. Saiu do estado de reflexão por 

conta de um lamento de um ferido. Maria conteve as lágrimas, resgatou o sorriso das 

garras da tristeza e atendeu o paciente. Durante aquele procedimento ela 

reencontrou suas forças. Agradecida por estar respirando e em ótimas condições de 

saúde, exatamente este estado lhe permitiria salvar, uma, duas e várias vidas. 

 

2.2.1.6-2º Tenente-Elza Cansanção Medeiros 

             Em 1942, ingressou no curso de enfermagem das Samaritanas da Cruz 

Vermelha, concluindo-o um ano depois. Com a declaração de guerra do Brasil à 

Alemanha e Itália em agosto de 1942, teve início suas tentativas de entrar 

efetivamente para o esforço de guerra. Como as Forças Armadas brasileiras não 

permitiam mulheres em seu efetivo contentou-se em tentar embarcar como 

enfermeira, e dessa forma tornando-se a primeira voluntária brasileira a se 

apresentar para a Segunda Guerra Mundial, em 18 de abril de 1943. 

O Quadro de Enfermeiras da Reserva do Exército foi criado em 13 de 

dezembro de 1943, e devido à falta de efetivo, foi iniciada a primeira 

turma do Curso de Emergência de Enfermeiras da Reserva do 

Exército. Elza fez parte desta primeira turma, cujo treinamento levou 

quatro semanas, entre medicina, treinamento físico, línguas 

estrangeiras e legislação militar. Em 25 de março de 1944, Elza 

graduou-se em primeiro lugar na turma, junto com as colegas Maria 

do Carmo Correa e Castro e Berta Moraes. Devido a um acordo 

prévio com o General Souza Ferreira, Elza foi a primeira enfermeira a 

embarcar para a Itália, no dia 9 de julho de 1944, junto ao 
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Destacamento Precursor de Saúde. Durante a escala em Argel, Elza 

e as outras enfermeiras do Destacamento Precursor ouviram na 

rádio os alemães anunciarem a “chegada das enfermeiras 

brasileiras”, dando sua localização, seu destino e seus nomes – 

delatando o descuido com o sigilo de informações e a pujança do 

sistema de espionagem do Eixo no Brasil (SALA DE GUERRA, 

2016).  

 

        Em Nápoles no dia 15 de julho, Elza com as outras enfermeiras tiveram a 

missão de receber os cinco mil homens do 1º Escalão da FEB, que desembarcavam 

do USS General Mann. Sendo designadas para o 45º Hospital de Campo, as 

enfermeiras brasileiras tiveram o primeiro contato com os feridos de guerra e com o 

corpo médico norte-americano.  

           Com o fim da guerra em 8 de maio, ela pediu seu repatriamento e, em 11 de 

junho, embarcando para o Brasil, chegando, foi desligada do serviço ativo em 14 de 

julho de 1945. Poucos dias depois, foi promovida à Enfermeira de 1ª Classe.  

 

          2.1.3 Breve Histórico da atuação do Brasil nas missões e paz 

         O Brasil foi membro fundador da Liga das Nações, após o final da 1º Guerra 

Mundial. Essa Liga tinha o objetivo de promover a convivência harmônica entre as 

nações. Infelizmente, devido a condicionantes que impediram a resolubilidade dos 

conflitos que motivaram a 1º Guerra, alguns anos após a sua fundação a Liga das 

Nações esvaziou-se, sendo impotente para evitar a deflagração da 2º Guerra 

Mundial.  

O término da 2º Guerra, de consequências terríveis para a 

humanidade, fez ressurgir o desejo de criar uma organização 

destinada a fomentar a paz mundial, o que aconteceu com a criação 

da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945. O ato inicial da 

ONU contou com a participação de algumas poucas nações, dentre 

elas mais uma vez estava o Brasil, reafirmando a firme convicção do 

povo brasileiro na alternativa diplomática para solução dos conflitos 

internacionais, buscando evitar a ocorrência de novas guerras. 



17 

 

A atuação da ONU no propósito de evitar a guerra e manter a paz 

está firmemente ancorada nos seus dois órgãos máximos, a 

Assembléia Geral e o Conselho de Segurança, sendo que este último 

sobrepõe-se ao primeiro no que tange à execução das operações de 

paz. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FORÇAS INTERNACIONAIS 

DE PAZ DA ONU- ABFIPONU, 2016). 

 

             Fiel aos princípios que nortearam a sua adesão à ONU, o Brasil, como um 

dos seus países fundadores, vem participando ativamente das missões de paz, no 

envio de militares brasileiros das Forças Armadas e Polícias Militares para 

representarem o Brasil na luta pela paz.  

O papel da mulher nas operações de paz também merece ser 

destacado. No Brasil, a participação feminina nas três forças 

armadas é recente, década de 1980, com a criação de o Corpo 

Auxiliar Feminino da Reserva, que objetivava atuar na área técnica e 

administrativa. Nas missões de paz, a primeira militar brasileira a 

participar de uma missão foi uma capitã médica, que foi para o 

Timor-Leste em 2003. No Haiti, as mulheres se incorporaram as 

tropas brasileiras em 2006, e até esse momento, 124 mulheres do 

Exército (62 praças e 62 oficiais) estiveram naquele país como 

médicas, dentistas, enfermeiras, tradutoras e engenheiras. 

(MISSÕES DE PAZ, 2016). 

 

2.2 CONCEITOS NA ENFERMAGEM 

           Alguns conceitos sobre enfermagem presentes no Regulamento do Exercício 

Profissional do Enfermeiro: 

Enfermagem: É a profissão que na área de saúde, tem como objetivo 

prestar cuidados ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo 

vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado ,de forma que 

mantenham, melhorem e recuperem a saúde ajudando-os a atingir a 

sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível. 

Enfermeiro: É o profissional habilitado com um curso de enfermagem 

legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional 
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que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para a 

prestação dos cuidados de enfermagem gerais aos indivíduos, 

família, grupos e comunidades, aos níveis de prevenção primária, 

secundária e terciária. Enfermeiro especialista: É o enfermeiro 

habilitado com curso de especialização em enfermagem ou com 

curso de estudos superiores especializados em enfermagem, a quem 

foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar além de cuidados de 

enfermagem gerais, cuidados de enfermagem especializada em sua 

especialidade. Cuidados de enfermagem: são as intervenções 

autônomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito 

de suas qualificações profissionais(REPE, 1996). 

      

         2.3 O ENFERMEIRO NAS MISSÕES DE PAZ 

              Ao longo das últimas décadas questões relacionadas a missões de paz têm 

vindo ganhar destaque no panorama mundial., com isso vem o grande interesse neste 

tipo de trabalho ,tantas vezes de cunho operativo ou voluntário 

         O Contexto humanitário em missões de paz faz divisão em três áreas: 

             1.Ajuda Humanitária 

             Destinada aos grupos populacionais cujas vidas estão em perigo, resultantes 

de catástrofes de origem natural ou provocadas pelo homem. Não só destinadas à 

crises súbitas, mas também àquelas comunidades vítimas de crises continuadas nas 

guerras civis, por exemplo, não permitindo imediatamente programas de 

desenvolvimento estrutural de longo prazo. 

             2.Os Programas de Reabilitação 

           Destinados a substituir progressivamente as operações de emergência com a 

finalidade de estabilizar a situação econômica e social com o objetivo de alcance à 

médio e longo prazo. 

              3. A Cooperação para o Desenvolvimento 

.      Destinada a apoiar regiões, países e comunidades com dificuldades na 

repartição de recursos e oportunidades a nível mundial. Esta cooperação deve ser o 
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resultado de uma ajuda recíproca entre os povos e um desejo de respeito pela 

dignidade humana. 

Estas três áreas deixaram de ser abordadas de maneira estanque e 

passaram a ser abordadas de maneira contínua. A ajuda humanitária 

é a intervenção de emergência em curto prazo num cenário de 

catástrofe. Ainda neste cenário são iniciados os programas de 

reabilitação para recuperação das populações dos países a 

curto/médio prazo e a cooperação a longo prazo é a área de 

excelência na capacitação das populações para a sustentabilidade 

das medidas de desenvolvimento(PLATAFORMA ONGD,2009). 

 

2.3.1 Papel do Enfermeiro em Missões De Paz 

         A descrição do papel do Enfermeiro passou por uma evolução acompanhando 

sua própria evolução 

Durante a Guerra Civil Americana o papel do Enfermeiro não estava 

ainda definido, sendo que para as Enfermeiras a função de maior 

responsabilidade destas era comprar, preparar, e servir comida, além 

de realizarem a organização e manutenção das lavanderias, informar 

às famílias dos soldados que se encontravam feridos ou doentes 

,vigiar soros ,acompanhar os moribundos e auxiliar nas amputações 

.(BOLANDER, 1998). 

             Mas antes de estudar a evolução concreta do papel da enfermagem, é 

conveniente compreender o próprio conceito de papel. 

O Papel que uma pessoa desempenha desenvolve-se através do 

comportamento que é esperado desta e a forma como efetivamente 

se comporta, ou seja, é a relação entre os próprios e o meio é 

mediada pela forma como nos comportamos numa situação 

específica(IPHOFEN E POLAND, 1998). 

        Acompanhando estas ideias, a consciência do papel a desempenhar está 

fundamentada em diversos níveis de pareceres: 

             1. O Parecer individual do próprio papel; 

             2. O Parecer de outras pessoas envolvidas na situação sobre o papel; 
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             3. A noção da pessoa sobre o parecer que os outros têm sobre o seu 

papel. 

        A forma como cada indivíduo desempenha seu papel está embasada por estes 

pareceres, sendo que os próprios pareceres estão por muitas vezes influenciados 

pelas experiências que cada um tem sobre a situação específica onde o papel é 

desempenhado. Tomando por base os papéis dos profissionais de saúde, espera-se 

que seu comportamento seja objetivo, suportado por uma componente teórica, sólida 

de fatos, e não um comportamento de relação social. 

        O parecer do conceito de papel apresenta ainda essenciais determinadas 

inferências: 

Cada pessoa apresenta mais que um papel. Cada pessoa apresenta 

uma multiplicidade de papeis, que vão desde o seu lugar na família, 

sendo filho, pai, irmão, ou outro, como no meio de amigos e no seu 

meio profissional. Esta presença de papéis múltiplos é normalmente 

bem desempenhada, sendo que cada pessoa age segundo papel 

que está a desempenhar (GROENMAN, et al,1992). 

        Os papéis são complementares. Portanto, o papel a ser desempenhado 

depende não só da própria pessoa, mas também da pessoa a quem esta se dirige, 

ou seja, o desempenho de papel do enfermeiro, exemplo é peculiar quando este se 

reporta ao cliente, ao médico ou outro profissional. 

        O papel é mais estável que a pessoa individual.  Para a aclaração desta idéia 

Groenman et al, apresenta o exemplo do cliente que contata o enfermeiro diferente 

do qual lhe prestou o cuidado .O cliente espera que a atuação deste novo enfermeiro 

corresponda ao comportamento do anterior, não havendo disparidade 

comportamentais significativas. Assim, o que está em questão não é o indivíduo por 

detrás da profissão, mas sim o comportamento esperado para um profissional da 

área. Exemplo: não é esperado por um profissional de enfermagem que o mesmo se 

dirija ao cliente com atitude agressiva, contudo estas características já são aceitas 

em outros papéis, como no caso de um General ao dirigir-se à tropa. Portanto, 

existem comportamentos associados a um papel que são aceitos e esperados. 

          Retornando à evolução do papel do enfermeiro, como foi citado anteriormente 

na época da Guerra Civil  Americana, o enfermeiro exercia funções circunscritas em 
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condições de escassez de recursos.Com melhorias da educação formal em 

enfermagem, os profissionais passaram a realizar os cuidados aos clientes aos quais 

não eram feitos pelos médicos ,onde foi permitido aumento das funções 

desempenhadas.( ROPER, 1995,CITADA POR AGUIAR, 2006),diz que: 

À medida que os enfermeiros se envolvem cada vez mais nos 

cuidados curativos e técnicos oferecidos pelo pessoal técnico, eles 

passam a ocupar uma posição estratégica. Portanto, quanto mais o 

profissional de enfermagem se envolve nos cuidados ao cliente mais 

força e importância terão suas funções e seu papel.  

              O papel da enfermagem proporciona às diversas necessidades que o meio 

apresenta, sendo que a pluralidade de papéis surge nos anos 60 com a criação de 

um curso prático na área de pediatria por Loretta Ford. Curso este que surgiu dando 

reposta às necessidades encontradas nos serviços desta área, sendo o gatilho para 

a criação de formações específicas para a adequação dos papéis do enfermeiro às 

distintas áreas na esfera da saúde. E desta maneira hoje encontramos uma gama de 

papéis desempenhados pelos enfermeiros. de acordo com o contexto. 

            João Abel e Rubina Damas (2009), enfermeiros, em sua monografia, para 

obtenção de grau em licenciatura, em entrevistas aos enfermeiros sobre o papel dos 

enfermeiros em missões humanitárias agruparam as respostas em cinco unidades de 

contexto, onde foram identificados os papéis dos enfermeiros: 

O mais referido foi o de Logística, Planejamento e Organização, 

incluindo neste papel as funções de organização, priorização, gestão, 

planejamento, intercomunicação, estruturação e avaliação, sendo um 

papel constante desde o planejamento da missão até o seu fim. O 

segundo foi o de tratamento e reabilitação, onde se verifica uma 

prestação de cuidados mais direto e comum do que observado em 

instituições de saúde nacionais. O terceiro o de ensino e formação 

,onde enquadra-se o ensino, educação e promoção de saúde junto 

das comunidades e ou dos profissionais de saúde locais. O quarto 

papel: a polivalência onde a ampla formação dos profissionais de 

enfermagem permite uma melhor articulação multidisciplinar com a 

compreensão das diferentes áreas de prestação de serviços. O 

quinto papel foi a disponibilidade, pelo fato do enfermeiro ser o 
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profissional que está mais presente, o que está direcionado, e que 

tem o maior contato com a população em missões humanitárias. 

       

        2.3.2 Competências do enfermeiro em missões de paz 

        Tornando claro o contexto e os conceitos sobre a enfermagem, é necessário 

abordar as competências em enfermagem. 

 Competência: é saber mobilizar, integrar, e transferir conhecimento  

e capacidades adquiridas em formação e aplicá-las quando 

necessário em circunstâncias apropriadas sendo desenvolvidas na 

prática e através dos conhecimentos sobre a própria capacidade. 

(VILELA, 1996). 

Um nível de desempenho que demonstra a aplicação efetiva do 

conhecimento, habilidade e julgamento(INTERNACIONAL COUNCIL 

OF NURCES -ICN E e WHO ,2009). 

        Na identificação das competências dos enfermeiros que atuam nas missões de 

paz em situações de catástrofes; situações estas que implicam na destruição 

generalizada do meio ambiente, de infra - estruturas ,econômicas, sociais e de 

cuidados de saúde, assim como a perda da vida, sobrepondo a capacidade dos 

indivíduos e da comunidade para responder usando os seus próprios recursos; foram 

identificadas quatro áreas de enquadramento ,áreas estas que se relacionam com as 

etapas de intervenção em cenário de emergência e catástrofe mitigação/prevenção 

,preparação; resposta e recuperação e / habilitação 

... E identificados dez domínios de atuação: redução de riscos; 

prevenção de doenças e promoção da saúde; desenvolvimento e 

planejamento de políticas; prática ética, legal e responsabilização; 

comunicação e partilha de informação; educação e preparação, 

cuidado à comunidade; cuidado a indivíduos e família; cuidados 

psicológicos; cuidados a populações vulneráveis; recuperação em 

longo prazo dos indivíduos, família e comunidades (ICN E WHO, 

2009). 

                   Como ponto de partida sobre o assunto do trabalho humanitário dos 

enfermeiros em missões de paz, se fará referência a alguns autores que em seus 
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trabalhos listaram competências necessárias ao bom desempenho dos enfermeiros. 

em missões de paz.  

                 Almonte (2009), uma Enfermeira da Marinha Norte Americana, realizou um 

estudo descrevendo os desafios do trabalho humanitário da enfermagem em 

missões de paz.: Sendo então identificadas competências para garantia da 

qualidade do cuidado: flexibilidade, sensibilidade cultural ,diplomacia, mediação e 

gestão de conflitos, capacidade de manter-se calmo e de manter a boa forma física, 

preparação para dilemas éticos ,colaboração e comunicação. 

               A MSF(PLATAFORMA PORTUGUESA) (2009),ONGD-ORGANIZAÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO, apresentou uma lista de 

habilidades desejáveis pelas organizações de recrutamento: experiência profissional 

(formação e treino),tolerância, trabalho em equipe, flexibilidade, gestão de conflitos, 

diplomacia ,paciência, sensibilidade cultural, adaptabilidade e capacidade de 

improviso.  

               Lal (2011), uma enfermeira, desenvolveu um estudo descritivo em sua tese de 

mestrado sobre experiências de enfermeiras em trabalhos humanitários nas 

missões de paz nos países em desenvolvimento: 

           Concluindo então que: há necessidade de uma maior 

preparação das enfermeiras, e descreve ainda que os 

procedimentos utilizados  nas nações ocidentais nem sempre 

são relevantes quando aplicados em países em 

desenvolvimento. Faz recomendações em relação ao 

recrutamento (requisitos dos trabalhadores: flexibilidade, 

inovação, perícia clínica, resiliência, e adaptabilidade)e à 

educação na área global 

                 Relativo ao trabalho humanitário em missões de paz, os estudos apontaram 

competências relacionadas com a área de saúde e desenvolvimento da cooperação 

para a saúde não podendo concluir se foram identificadas todas, no entanto verifica-

se a repetição de competências o que pode, desde já, garantir a validade 

consensual. Exemplos disso são a responsabilidade ética e a sensibilidade cultural. 

Relativo à ética os enfermeiros irão se deparar com muitos dilemas associados ao 

contexto social que se encontram, ao cenário,aos baixos recursos existentes pelos 
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quais terão que responder, se faz necessário o aprofundamento no conhecimento 

sobre a Carta dos Direitos Humanos, a Alma Ata, entre outros documentos do 

Direito Internacional e também do seu próprio código deontológico. 

                 Com relação à sensibilidade cultural destacam – se os autores: Tomey e 

Alligood (2004), apresentando a teoria do Cuidar Cultural; Lopes (2009),com a teoria 

de Enfermagem Transcultural, e Abreu (2003), apresenta o conceito de competência 

cultural : 

             A teoria da enfermagem deve ter em conta a descoberta 

criativa sobre o indivíduo, as famílias e os grupos e seu 

cuidar, valores, expressões, crenças, ações e práticas 

baseadas no seu modo de vida cultural para prestar um 

cuidado de enfermagem eficaz, satisfatório, e culturalmente 

coerente Se as práticas de enfermagem não reconhecerem 

os aspectos do cuidar cultural das necessidades humanas , 

existirão sinais de prática de cuidados de enfermagem menos 

benéficas ou eficazes e até provas de insatisfação com os 

serviços de enfermagem, o que limita a cura e o bem – estar. 

(TOMEY E ALLIGOOD, 2004). 

        

             O propósito da teoria de enfermagem transcultural é 

descobrir as perspectivas culturais, ou a perspectiva de quem 

está no interior das pessoas sobre o cuidar conforme 

conhecem, acreditam, praticam o cuidar, e depois usam este 

conhecimento ético profissional adequado para orientar as 

práticas do cuidar. 

            A enfermagem transcultural não pode ser entendida como 

uma sub – disciplina em enfermagem, mas sim como uma 

área transversal do conhecimento em enfermagem, 

susceptível de ser mobilizada para a formulação de 

diagnósticos e seleção de intervenções mais consistentes 

com as respostas humanas e estado de saúde do paciente. 

(LOPES, 2009). 

No enfoque do conceito de competência cultural, Abreu (2003), diz que: 
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            O desenvolvimento de competências culturais (termos pelos 

quais se pretende designar a susceptibilidade à diversidade 

cultural e a capacidade de promover uma dinâmica 

assistencial adequada a essa diferença) é extensivo a todo o 

processo de assistência, diagnóstico, planejamento de 

intervenção, ´prestação de cuidado e avaliação. Por outro 

lado, abrange todas as áreas de respostas humanas, as 

necessidades humanas básicas, as atividades de vida e os 

comportamentos. 

                  Ainda segundo o autor, para desenvolver a competência cultural o profissional 

deve primeiro começar por uma autorreflexão acerca de sua própria competência: 

                  Purnnel (2005), cit in Abreu (2011, p. 75),. aprofundou o conceito de 

competência cultural: 

            Remete a um conjunto integrado de conhecimentos e 

capacidades, começando pelo autoconhecimento. O 

profissional de saúde deve ter uma consciência plena da 

sua própria cultura, padrões e valores culturais. Deve 

possuir informações sobre outras culturas, demonstrar 

interesse e aceitar representações, diferenças culturais de 

pacientes provenientes de outras culturas. 

                     Na era globalizada, em que são marcantes as diferenças relacionadas à 

saúde dos povos, e aos cuidados que são prestados aos mesmos, implica na 

obrigação moral e ética para as enfermeiras profissionais entrarem e funcionarem 

numa comunidade mundial. 

           Um curriculum que fomenta uma mentalidade global tem de 

ser integrado no conhecimento básico da enfermagem com 

o foco no desenvolvimento de competências chaves que 

criem líderes de enfermagem sensíveis e culturalmente 

competentes, que sejam capazes de usar a relatividade 

cultural na sua prática de enfermagem. (CRAWFORD, 

2009). 

                 Após leitura destes autores, verifica-se a importância que o trabalho da 

enfermagem tem nas missões de paz, e que deve ser organizado em parâmetros 



26 

 

como um processo complexo e dinâmico. O Dinamicismo cultural aliado ao 

interesse e interações dos atores envolvidos constitui a base para o seu bom 

desenvolvimento e aprimoramento. 
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3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Papel do enfermeiro em missões de paz ainda representa uma temática 

com poucos estudos divulgados, tantos nacionais, quanto internacionais. Devido à 

pouca divulgação relacionada sobre o tema, foi verificado a necessidade da 

realização de mais um estudo, dedicado à um grupo que tem como sustentáculo tão 

nobre missão que é cuidar do ser humano. O estudo foi baseado numa revisão 

bibliográfica sobre a temática. 

No desenvolvimento do trabalho perpassou-se por fatos relativos à história da 

enfermagem, com destaque à participação das mulheres na 2° Guerra Mundial onde 

obtiveram destaque merecido no decorrer de suas histórias frente à guerra que se 

se mostrava intrépida diante delas. Mulheres corajosas que desempenharam tão 

bem a sua missão de ajuda humanitária naquela época. 

Entrando no mérito das missões de paz relacionado aos trabalhos 

humanitários, foi feito destaque  aos seus três pilares: 1) A Ajuda Humanitária onde 

o foco do esforço é direcionado àquelas comunidades vítimas de crises continuadas 

nas guerras civis ,por exemplo, não permitindo imediatamente programas de 

desenvolvimento estrutural de longo prazo; 2) Os Programas de Reabilitação 

destinados a substituir progressivamente as operações de emergência com a 

finalidade de estabilizar a situação econômica e social com o objetivo de alcance à 

médio e longo prazo e por último: 3) A cooperação para o desenvolvimento 

destinada a apoiar regiões, países e comunidades com dificuldades na repartição de 

recursos e oportunidades a nível mundial. Esta cooperação deve ser o resultado de 

uma ajuda recíproca entre os povos e um desejo de respeito pela dignidade 

humana. Chegando à conclusão que estas três áreas deixaram de ser abordadas de 

maneira estanque e passaram a ser abordadas de maneira contínua dentro de um 

objetivo maior que é a prestação de ajuda à população necessitada 

Com relação ao papel dos enfermeiros em missões de paz, integrando os três 

pilares dos trabalhos humanitários, o papel mais citado pelos enfermeiros da 

pesquisa citada, foi o de logística, planejamento e organização.  

No que tange ao trabalho humanitário em missões de paz, os estudos 

apontaram competências relacionadas com a área de saúde: a responsabilidade 

ética, e a sensibilidade cultural.  
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Pelo exposto chega-se a conclusão que nos papéis desempenhados pelos 

enfermeiros nas missões de paz, e pelas suas competências, os mesmos 

incorporam um forte componente organizacional, com responsabilidades de 

coordenar missões desde o seu planejamento até os resultados obtidos, sempre em 

um contexto polivalente. Com isso verifica-se o quanto o profissional enfermeiro 

cresce em importância e valorização dentro das equipes de saúde, e para a 

população em geral. 

          Deste modo, fica o orgulho de saber que mesmo com todas as dificuldades 

em encontrar referências bibliográficas sobre a temática, nos poucos estudos 

encontrados  foi visto que os profissionais enfermeiros têm papéis relevantes frente 

às missões de paz do seu início até o fim, valendo ressaltar então que este estudo 

realizado possa servir como mais uma fonte de promoção, e divulgação do trabalho 

destes profissionais, despertando a curiosidade da classe sobre a área. 

Desta maneira, fica a recomendação que as instituições de ensino civis e 

militares, proponham e incentivem seus alunos, futuros profissionais da área de 

enfermagem, a realizar pesquisas na área de missões de paz, visando o 

enriquecimento de estudos nesta área, aspirando a valorização e engrandecimento 

de tão distinto trabalho dos profissionais enfermeiros. 

Tomando por base nas missões tão bem desempenhadas das mulheres ao 

longo da história, e pelo levantamento bibliográfico realizado por este estudo, em 

que ficou evidenciado o quanto cresce em importância a presença do enfermeiro em 

missões de paz, fica como orientação que as Forças Armadas, focando o Exército 

Brasileiro, estimule, e proporcione a presença do enfermeiro militar em Missões de 

Paz ,ressaltando que o papel do enfermeiro passa tanto pelos cuidados diretos à 

população, como também por um papel organizador e gestor da própria missão em 

si. 
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