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RESUMO 

 

 A Evolução é um processo natural da humanidade, oportunamente, sempre existe um gatilho 

desencadeador desse processo. A área médica especificamente, viu através dos conflitos o 

gatilho para seu desenvolvimento. Segundo Karam e Lopes (2005), foi a partir da necessidade 

de se corrigir deformidades e transtornos ósseos e musculares surgiu a ortopedia. Ramo da 

medicina milenar voltada para o tratamento das doenças osteomusculares e que encontrou nos 

grandes confrontos, como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o impulso necessário para 

um salto no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de tratamento. Este estudo tem 

por objetivo fazer uma revisão nas mais diversas fontes literárias para mostrar as evoluções 

ortopédicas durante as grandes guerras, comparar as formas de tratamento antes e após as 

guerras e destacar quais tratamentos descobertos ou melhoras continuam a ser utilizados até 

os dias atuais. O conflito armado impulsionou o desenvolvimento de novos métodos de 

procedimento na área da medicina a partir da guerra. Durante o conflito armado, o 

sangramento agudo e intenso dos soldados resultante dos ferimentos de batalha era, na 

maioria das vezes, fatal. Esse cenário repetiu-se incontáveis vezes ao longo dos séculos. 

Entretanto, a humanidade não chegou ao século XXI deixando-se levar pelo conformismo e 

pela passividade, enfrentou-se e superou-se todos os desafios e perigos que ameaçaram a 

sobrevivência de sua espécie. O desenvolvimento de técnicas de transfusão possibilitaram 

procedimentos cirúrgicos cada vez maiores e mais complexos. A antibioticoterapia tornou-se 

um ferrenho aliado contra as infecções e continua a ser utilizada em larga escala no mundo 

todo. As Técnicas de artroscopia e cirurgia minimamaente invasivas tornaram-se o padrão 

ouro quando se fala em reabilitação e redução de complicações cirúrgicas. A artroplastia total 

do quadril é comumente utilizada em pacientes com osteoartrose grave, possibilitando retorno 

as atividades laborais, antes impossíveis. A osteossíntese intramedular continua a ser usada 

mundialmente, principalmente nas fraturas de ossos longos.  

 

Palavras chave: Ortopedia. Guerras e conflitos armados. Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Evolution is a natural process of humanity, opportunely, there is always a trigger that triggers 

this process. The medical field specifically saw through conflict the trigger for its 

development. According to Karam and Lopes (2005), it was from the need to correct 

deformities and bone and muscular disorders that the orthopedics emerged. A branch of 

millennial medicine dedicated to the treatment of musculoskeletal diseases and which has 

found in the great confrontations, such as the First and Second World Wars, the necessary 

impetus for a leap in development and improvement of treatment techniques. This study aims 

to review the most diverse literary sources to show the orthopedic evolutions during the great 

wars, to compare the forms of treatment before and after the wars, and to highlight which 

treatments or improvements are still being used to this day. Armed conflict has boosted the 

development of new methods of procedure in the medical field since the war. During the 

armed conflict, the acute and severe bleeding of soldiers resulting from battle wounds was, for 

the most part, fatal. This scenario has been repeated countless times over the centuries. 

However, humankind did not reach the twenty-first century by letting itself be led by 

conformism and passivity, faced and overcome all the challenges and dangers that threatened 

the survival of its species. The development of transfusion techniques has made surgical 

procedures increasingly large and complex. Antibiotic therapy has become a staunch ally 

against infections and continues to be used on a large scale throughout the world. Invasive 

minimally invasive arthroscopy and surgery techniques have become the gold standard when 

it comes to rehabilitation and reduction of surgical complications. Total hip arthroplasty is 

commonly used in patients with severe osteoarthrosis, allowing return to work activities, 

previously impossible. Intramedullary osteosmosis continues to be used worldwide, especially 

in long bone fractures. 

 

 Key-words: Orthopedics. Wars and armed conflicts. Medicine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

              A Evolução é um processo natural da humanidade, oportunamente, sempre existe um 

gatilho desencadeador desse processo. A área médica especificamente, viu através dos 

conflitos o gatilho para seu desenvolvimento. 

Segundo Karam e Lopes (2005), foi a partir da necessidade de se corrigir 

deformidades e transtornos ósseos e musculares surgiu a ortopedia. Ramo da medicina 

milenar voltada para o tratamento das doenças osteomusculares e que encontrou nos grandes 

confrontos, como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o impulso necessário para um salto 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de tratamento.  

Como exemplo disso temos o surgimento da haste de kuntscher, dispositivo 

intramedular utilizado para tratamento de fratura de ossos longos, possibilitando um 

procedimento cirúrgico e reabilitação rápidas quando comparadas ao método de placa e 

parafuso ou tração. Houve também a utilização em larga escala da Penicilina recém 

descoberta pelo médico, biólogo e farmacêutico Britânico Alexander Fleming. Droga que foi 

utilizada em larga escala pelos Brasileiros e Aliados auxiliando no tratamento dos traumas de 

guerra. Outro grande salto nos grandes confrontos foi o desenvolvimento de próteses mais 

funcionais, anatômicas e ergonômicas, melhorando a qualidade de vida dos mutilados de 

guerra.  

Sabendo que a ortopedia evolui substancialmente durante os grandes confrontos, o 

presente estudo tem como proposta mostrar os maiores avanços da ortopedia que tiveram 

como substrato a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que ocorreram no período 

compreendido entre 1914-1918 e 1939-1945. 

A medicina encontrou nos grandes confrontos um eixo de impulsão para sua evolução, 

principalmente quando se fala de medicina musculoesquelética. Em períodos de caos, a 

necessidade de novos procedimentos, práticos e eficazes se fez necessário. Uma lesão 

profunda já era o bastante para condenar à morte um combatente. Esses confrontos foram aos 

poucos trazendo avanços significativos para a medicina militar e mais tardiamente foram 

levados para o meio civil, passando a beneficiar toda a população, como exemplo temos a 

haste intramedular de Kuntscher, que para Karam e Lopes (2005), foi desenvolvida e utilizada 

pelo médico alemão Gerhard Kuntscher durante a segunda guerra mundial. 

As guerras sempre foram criticadas pela sociedade, porém, se elas não tivessem 

ocorrido, como seria a medicina de hoje? Sem dúvidas seriam anos de atrasos com relação aos 
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dias atuais. Praticamente todas as áreas de serviços prestados tiveram algum salto evolutivo 

decorrente de confrontos, principalmente quando se fala de medicina musculoesquelética. 

Essa evolução que permitiu-nos chegar à tecnologia que dispomos hoje e aconteceu 

gradualmente ao passo a passo longo dos anos.    

            Este estudo teve por objetivo fazer uma revisão nas mais diversas fontes literárias para 

mostrar as evoluções ortopédicas durante as grandes guerras e destacar quais tratamentos 

descobertos ou melhoras continuam a ser utilizados até os dias atuais. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

              2.1 METODOLOGIA 

              Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de dados: Scielo.br, CAPES, 

Medline, Pubmed e portais de periódicos, onde utilizou-se as palavras de buscas isoladas: 

Ortopedia, Guerras, Saúde e busca combinada de 2 ou três palavras Bibliografia-Médica, 

Guerras-Evolução-Ortopedia. Foram pre selecionados trabalhos com data de publicação entre 

2000 e 2018. Uma das fontes de pesquisa utilizadas data da 1976 e devido sua importância 

histórica foi incluído nesse trabalho. Os artigos que após leitura não se referiam ao objetivo 

principal da presente pesquisa foram excluídos. No total foram lidos 18 fontes literárias, 

desses, 10 foram selecionados para esta pesquisa, dentre eles três em inglês e sete em 

português. 

                2.2 História  

Desde os primórdios a humanidade está em permanente busca por conhecimento e 

desenvolvimento. A curiosidade humana diante das adversidades físicas do corpo humano 

levaram a incessante busca das explicações e soluções. A palavra Ortopedia foi criada no 

século XVIII por um médico francês chamado Nicholas Andry para designar o conjunto de 

conhecimentos que, na época, servia para prevenir e corrigir deformidades em crianças 

(KARAM; LOPES, 2005).  

Conforme a ortopedia foi evoluindo, e através de seus mestres ensinada, foi possível 

oferecer às novas gerações a possibilidade de não repetir os erros do passado e copiando os 

acertos, aperfeiçoá-los para oferecer maior conforto aos pacientes no presente e no futuro 

(KARAM; LOPES, 2005). 

 Uma lesão profunda já era o bastante para condenar à morte um combatente. Com 

recursos limitados, em uma época em que a mão de obra de saúde era artigo raro, a cada nova 

batalha, o apoio de saúde investia seus esforços para grosseiramente estancar hemorragias, 

tratar infecções, membros amputados, doenças infecciosas e toda a sorte de flagelos que um 

confronto armado pode provocar (KARAM; LOPES, 2005). 

Esses confrontos foram aos poucos trazendo avanços significativos para a Medicina 

militar e mais tardiamente foram levados para o meio civil, passando a beneficiar toda a 

população. No passado, morria-se mais em uma guerra não por conta do trauma em si, mas 

pelas infecções advindas da falta de conhecimento necessário para prover o adequado 

tratamento do ferimento, problema que era agravado pela falta de saneamento e de higiene 

pessoal, tão comum nos acampamentos militares e zonas de conflagração, um cenário que se 
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manteve inalterado ao longo dos séculos para, finalmente, ser revertido a partir da Primeira 

Guerra Mundial, com a criação do apoio organizado de saúde, promoção e proteção à saúde, 

planos de evacuação mais eficientes e tratamentos voltados especificamente para situações de 

conflitos (KARAM; LOPES, 2005). 

Em fósseis de homens primitivos se encontraram ossos fraturados que consolidaram 

bem alinhados, sinal de que já havia algum entendimento na antiguidade da importância da 

estabilização e alinhamento do membro para a consolidação mostrando que ortopedia, está 

presente desde os primórdios da humanidade (KARAM; LOPES, 2005). 

A humanidade não chegou ao século XXI deixando-se levar pelo conformismo e pela 

passividade, graças aos conflitos a medicina evoluiu e os aprendizados dos tempos de guerra 

são utilizadas até hoje. Durante o conflito armado, o sangramento agudo e intenso dos 

soldados resultante dos ferimentos de batalha era, na maioria das vezes, fatal. Hemorragias e 

infecções foram responsáveis pelas maiores baixas dos feridos de guerra e esse cenário 

repetiu-se incontáveis vezes ao longo dos séculos (ORLANDO, 2016). 

 A constante batalha pela sobrevivência impunha a necessidade de questionar, a todo 

momento, convenções e dogmas, e buscar meios de romper com a estagnação e se superar. 

Esse trabalho foi desenvolvido pelos médicos de guerra, que juntamente com as forças de 

saúde e graças as suas mentes inquietas e brilhantes, sempre prontas para questionar o óbvio, 

salvaram e salvam até hoje diversas vidas, com os avanços da medicina (ORLANDO, 2016). 

 Logo na primeira metade do século XX vieram os grandes confrontos mundiais, e 

com elas a subárea da medicina, ortopedia e traumatologia, se firmaram definitivamente como 

especialidade tendo grande desenvolvimento. O mesmo já havia ocorrido durante a guerra 

civil americana, quando depois da mesma, a ortopedia passou a ser vista como especialidade 

na América do Norte (KUZ, 2004). 

O período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, em que os Impérios Alemão, 

Austro-Húngaro e Turco-Otomano enfrentavam o Império Britânico, França, Rússia e ao final 

os Estados Unidos, foram anos de muita carestia no mundo. Houve uma inversão de papeis, 

onde as mulheres assumiram os papeis masculinos de sustento da família e puseram-se a 

trabalhar, enquanto os maridos, sem a certeza de retorno aos seus lares, estavam nas batalhas. 

As crianças com e sem deficiência ficavam em abrigos (GUGEL, 2007). 

 Mesmo com o fim da Primeira Grande Guerra os conflitos políticos continuaram e 

os países estavam em crise econômica. Porém, era necessário que os governos se 

preocupassem com o desenvolvimento de procedimentos de reabilitação dos ex-combatentes, 

visto que muitos voltaram da primeira guerra com mutilações (GUGEL, 2007). 
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A Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945, liderada pelo alemão Hitler, 

assolou e chocou o mundo pelas atrocidades provocadas. Sabe-se que o Holocausto eliminou 

judeus, ciganos e também pessoas com deficiência. Estima-se que 275 mil adultos e crianças 

com deficiência morreram nesse período e, outras 400 mil pessoas suspeitas de terem 

hereditariedade de cegueira, surdez e deficiência mental foram esterilizadas em nome da 

política da raça ariana pura. O triste desfecho da guerra, quando os Estados Unidos lançaram 

bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, foi devastador e matou 222 mil pessoas, 

deixando sequelas nos sobreviventes civis (GUGEL, 2007). 

                Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisou se reestruturar. Países 

estavam devastados, cidades precisavam ser reconstruídas e crianças ficaram órfãs e 

precisavam de abrigo. Muitos sobreviventes apresentavam sequelas e precisavam de 

reabilitação. (GUGEL,2007) 

               2.3 Tração esquelética e goteira de Thomas 

A necessidade acabou por estimular o desenvolvimento de novas técnicas. Na 

primeira guerra mundial o uso da goteira de Thomas, dispositivo que serve para realizar 

tração nos membros fraturados (FIGURA 1), de fácil instalação e considerado parte do 

tratamento atuando diretamente no foco de fratura, mantendo o membro em posição 

anatômica, procedimento que além de interferir no tratamento da fratura melhora 

sensivelmente a dor e reduz hemorragias e as sequelas. Com desenvolvimento científico e o 

discernimento da importância do controle das hemorragias, a evolução na velocidade do 

resgate através de ambulâncias, levou a redução dos óbitos, das amputações e o longo tempo 

de recuperação dos traumas de maneira significativa (NEVES, 1996). 
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FIG. 1 Tração transesqueletica de tíbia – fonte: Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Piauí (HU-UFPI) 

2.4 Descoberta da Penicilina e a utilização em larga escala 

Um dos casos de morte mais comuns nas guerras eram decorrentes das infecções dos 

ferimentos criados no campo de batalha. O oficial médico inglês, Alexander Fleming, após 

presenciar inúmeros episódios de sofrimento e morte, retornou da Primeira Guerra Mundial 

com objetivo pesquisar uma forma de reduzir essa agonia dos soldados que tinham suas 

feridas contaminadas, impondo-lhes um processo ainda mais acelerado em direção à morte. 

Os médicos conseguiam conter os sangramentos e hemorragias mas, após isso, o paciente 

ficava à mercê da sorte, já que nada se podia fazer em relação às infecções, dessa forma 

Fleming dedicou-se após a primeira guerra a experimentar substancias antibacterianas 

(FONTANA, 2006). 

 Esse quadro se inverteu em 1928, quando Alexander Fleming, saíra de férias e, por 

acaso, esquecera algumas placas com culturas de microrganismos em seu laboratório no 

Hospital St Mary em Londres. Quando voltou, reparou que uma das culturas 

de Staphylococcus tinha sido contaminada por um bolor e, em volta das colônias deste, não 

havia mais bactérias. Então, Fleming e seu colega, Dr. Pryce, descobriram um fungo do 

gênero Penicillium e demonstraram que o fungo produzia uma substância responsável pelo 

efeito antibactericida: a penicilina (FOLLETA, 2016).  
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Sua utilização só ocorreu em 1943, quando os governos ficaram preocupados com o 

aumento das baixas decorrentes de infecções e resolveram aplicá-la. A penicilina salvou 

milhares de vidas de soldados dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Durante muito tempo, 

o capítulo que a penicilina abriu na história da Medicina parecia prometer o fim das doenças 

infecciosas de origem bacteriana como causa de mortalidade humana (FOLLETA, 2016).   

Em 1940, a penicilina foi utilizada, na Inglaterra, no primeiro paciente humano, um 

policial, vítima de grave infecção sanguínea. O mundo passava a conhecer e desfrutar de uma 

arma absolutamente vital à vida e existência a partir de então. (Fontana, 2006).  Durante a 

segunda guerra a penicilina tinha sua produção e exportação restritas, pois tratava-se de uma 

substância de interesse militar. No Brasil a substância começou a ser produzida, em estado 

bruto, no ano de 1942 e nesse mesmo ano já era amplamente utilizada pela medicina 

Brasileira. Médicos da força expedicionária do Brasil já dominavam essa técnica e com isso 

ajudaram a salvar milhares de vidas (FONTANA, 2006). 

 Na segunda guerra mundial, a penicilina tinha sua produção e exportação restritas, 

pois tratava-se de uma substância de interesse militar. Nos EUA cientistas da Universidade de 

Oxford redescobriram o trabalho de Fleming e investiram na sua produção maciça. No Brasil 

a substância começou a ser produzida, em estado bruto, no ano de 1942 e nesse mesmo ano já 

era amplamente utilizada pela medicina Brasileira. (FONTANA, 2006). 

Médicos da força expedicionária do Brasil já dominavam sua utilização. Com este 

"truque" do seu lado, Brasileiros e Aliados evitaram milhões de mortes por infeções nas 

feridas, uma praga de todas as guerras anteriores que dizimava mais do que as balas e 

granadas do inimigo (FONTANA, 2006). 

2.5 Utilização da Morfina como analgésico e sedativo  

A Morfina também foi outra droga que passou a ser utilizada em soldados com 

Advento das guerras. Durante a Primeira Guerra Mundial a empresa farmacêutica Squibb 

desenvolveu um método que permitia a aplicação de doses controladas da droga para alivio da 

dor dos feridos (KARAM; LOPES, 2005). 

A empresa Squibb produziu o Chamado Syrette, que era como um tubo de pasta de 

dente em miniatura que tinha em seu conteúdo o potente analgésico morfina. Esse tinha uma 

agulha acoplada ao tubo que era utilizada para perfura-lo e evitar a administração de uma 

dosagem elevada. Uma pequena dose combinada com esforço físico era suficiente para deixar 

inconsciente o ferido (KARAM; LOPES, 2005). 
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2.6 Osteossíntese intramedular  

   As Fraturas de membros inferiores eram muito comuns durante a segunda guerra, 

fato observado devido a grande evolução do poderil de fogo, larga utilização de granadas e 

minas terrestres. Até então, o tratamento de combatentes era restrito a amputações e trações 

esqueléticas. Aqueles que sobreviviam eram posteriormente tratados cirurgicamente com 

placas e parafusos de aço ou titânio fixados diretamente ao osso, conforme apresentado na 

figura 2. Fixação chamada de extramedular que para ser realizada preteria grandes incisões, 

levando com isso maior dano a partes moles, aumento do risco de infecção e maior tempo 

necessário para reabilitação e consolidação (KARAM et al., 2005).   

 Em 1942 o oficial médico alemão Gerhard Kuntscher, introduziu a utilização da 

haste intramedular (FIG.3). Técnica inovadora para época, minimamente invasiva, 

proporcionava menor dano as partes moles e proporcionava uma rápida recuperação dos 

militares. O advento da haste intramedular de Kuntcher permitiu a volta mais rápida dos 

soldados ao campo de batalhas (KARAM et al., 2005).   

 

FIG. 2 Radiografia de uma fratura da diáfise da tíbia direita tratada com placa e parafuso. Técnica 

cada vez menos utilizada após advento da haste intramedular de tíbia – Fonte: HU-UFPI 
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FIG. 3 Radiografia mostrando uma osteossíntese de tíbia esquerda com haste intramedular. Princípio 

introduzido pelo oficial médico alemão Gerhard Kuntscher na segunda guerra –Fonte: HU UFPI 

2.7 Artroplastia total de quadril e a cirurgia minimamente invasiva para o joelho 

O médico americano Austin T. Moore, foi o responsável pela criação da primeira 

prótese de substituição articular, do quadril, feita de vitallium. Procedimentos primordiais que 

foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo dos anos e continuam a ser utilizados nos dias 

de hoje nas artroplastias de substituição do quadril (FIG.4). No período entre as guerras, 

Eugen Bircher foi o primeiro cirurgião ao usar em larga escala a artroscopia em joelhos com 

fins clínicos (FIG. 5). Uma técnica minimamente invasiva que proporcionava menos 

complicações e menor tempo de recuperação. Depois das guerras muitos nomes se destacaram 

no avanço das técnicas ortopédicas e materiais de osteossíntese (KARAM; LOPES, 2005). 
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FIG.4 Radiografia do pós operatório de uma artroplastia total de quadril, técnica introduzida pelo 

médico Americano Austin T. Moore – Fonte: HU-UFPI 

 

FIG. 5 Radiografia em perfil de um joelho mostrando parafusos de interferência após cirurgia de 

reconstrução ligamentar por artroscopia – Fonte: HU-UFPI 
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2.8 Dor pós-amputação  

A maioria das vítimas na Primeira Guerra Mundial teve trauma musculoesquelético 

como resultado de danos nos membros superiores e inferiores e nos nervos periféricos 

causados por ferimentos a bala e fragmentos de munições de artilharia. O desbridamento era 

preferido à amputação, que era usada apenas nos casos de trauma físico mais grave. No 

entanto, apesar de um século de melhorias cirúrgicas, uma característica permanece comum, a 

dor pós-amputação das vítimas, em suas duas formas principais, mas distintas: dor no coto e 

dor no membro fantasma. Os cirurgiões da Primeira Guerra Mundial reconheciam a dor pós-

amputação como uma condição em si, que necessitava de cuidados e atenção especializados 

(EDWARDS et al., 2014). 

              Graças ao trabalho iniciado durante a primeira guerra mundial temos no século 21, a 

compreensão da dor pós-amputação que foi reconstruída a partir de seus fundamentos e 

definições mais básicos, com o reconhecimento de que não é mais só cirurgião quem 

administra a condição. Atualmente, os cirurgiões fazem parte de uma ampla equipe 

multidisciplinar, incluindo especialistas em medicina da dor, reabilitação e fisioterapeutas 

que, juntos, dão enfoque clínico aos sintomas, prevalência, fatores de risco e tratamentos para 

as várias formas de dor (EDWARDS et al., 2014). 

 

2.9 Avanços nas técnicas e material de transfusão 

Depois da Segunda Guerra Mundial, grandes avanços na medicina tornaram 

possíveis cirurgias que antes eram inimagináveis. Em consequência disso, surgiu uma 

indústria global multibilionária de fornecimento de sangue para transfusões, que os médicos 

passaram a considerar procedimento padrão em operações.  Logo, surgiram preocupações 

com doenças relacionadas às transfusões (FOLLETO, 2016). 

Tentativas de estancar a hemorragia, amarrar ou costurar vasos sanguíneos e, 

finalmente, buscar maneiras de repor o sangue perdido foram se sucedendo ao longo da 

história das guerras. Na esteira de tentativas, chegou-se ao desenvolvimento de diferentes 

tipos de infusões, até que se tornou rotina a administração dos soros diretamente na veia, 

estágio alcançado na Primeira Grande Guerra. Sentido, situações agudas e graves, como o 

choque hemorrágico, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória aguda, bem como o 

relato de como haviam sido enfrentadas e superadas, apareciam sempre atreladas aos conflitos 

bélicos (FOLLETO, 2016). 
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2.10 Amputação e reabilitação  

A amputação salvou mais vidas do que qualquer outro procedimento médico em 

tempo de guerra, transformando instantaneamente lesões complexas em mais simples. A 

técnica de campo de batalha foi descoberta por cirurgiões de guerra que, diante do vasto 

número de feridos, descobriram que a melhor maneira de evitar infecções mortais era 

simplesmente cortar a área infectada (FOLLETO, 2016). 

 Os cirurgiões de guerra tornaram-se os mais experientes da história e, mesmo em 

condições deploráveis, as técnicas inventadas, incluindo o corte mais longe possível do 

coração e nunca cortando articulações, se tornaram um padrão (FOLLETO, 2016). 

Outra grande evolução que as guerras trouxeram para medicina musculoesquelética 

foi e desenvolvimento das próteses e órteses para reabilitação dos mutilados de guerras. As 

próteses funcionais, ou as próteses que buscavam imitar a anatomia do corpo humano, foram 

estudadas e difundidas pela instituição alemã Prüfstelle für Ersatzglieder, que foi criada em 

1915 com o objetivo de elaborar próteses e políticas públicas voltadas à reintegração social 

dos ex-combatentes. (ARAÚJO, 2017) 

Nos EUA, apesar da falta de avanços tecnológicos, o Surgeon General do Exército na 

época percebeu a importância da discussão de tecnologia e desenvolvimento de próteses, o 

que eventualmente levou à formação da Associação Americana de Ortopédicos e Protéticos 

(AOPA) nos EUA (ARAÚJO, 2017). 

O governo intermediou um acordo com companhias militares para melhorar a função 

das próteses. Este acordo abriu caminho para o desenvolvimento e produção de próteses 

modernas e assim os aparelhos de hoje são muito mais leves, de plástico, alumínio e materiais 

compostos para fornecer amputados com os dispositivos mais funcionais (ARAÚJO, 2017). 

O surgimento da ergonomia, na Segunda Guerra, foi fator importante para o 

desenvolvimento e a preocupação com os amputados e inválidos. Na época, os Estados viram 

que com algumas melhorias na relação homem-máquina diminuíam drasticamente a perda de 

homens que levavam meses para serem treinados (ARAÚJO, 2017). 

Atualmente, quando se fala em próteses ortopédicas e reabilitação de amputados, os 

EUA é o país que retém a tecnologia mais avançada, juntamente com a Europa que 

desenvolve outros projetos de mesmo caráter. Nesses países, além das pesquisas privadas, há 

um grande incentivo governamental para que sempre haja novas pesquisas (ARAÚJO, 2017). 
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3 CONCLUSÃO 

  

Esse estudo mostrou que graças nos grandes conflitos, tivemos evoluções 

substanciais na área da medicina musculoesquelética e reabilitação. Grande parte dessas 

descobertas continuam em utilização nos dias atuais, tanto no âmbito civil quanto militar.  

 O desenvolvimento de técnicas de transfusão possibilitaram procedimentos 

cirúrgicos cada vez maiores e mais complexos, Na primeira guerra mundial o soro era 

infundido diretamente na veia, controlando a hemodinâmica do paciente e permitindo que o 

mesmo chegasse aos escalões de saúde superiores para o tratamento definitivo. Hoje as 

mesmas técnicas de infusão de soro e transfusão sanguíneas são utilizadas. Para todo 

procedimento cirúrgico de grande porte é exigido pela equipe médica sangue reserva. 

 A antibioticoterapia descoberta logo após a primeira guerra mundial, tornou-se um 

forte aliado no combate as infecções e continua sendo utilizada em larga escala, não só para 

tratamento, mas também para profilaxia de infecções.   

As Técnicas de artroscopia e cirurgia minimamaente invasivas tornaram-se o padrão 

ouro quando se fala em reabilitação e redução de complicações cirúrgicas. O desenvolvimento 

dessas técnicas permitiram o rápido retorno do paciente as atividades habituais, muitas dessas 

cirurgias tornaram-se nos dias atuais o padrão ouro para tratamento de algumas afecções. 

Citando como exemplo, a reconstrução dos ligamentos cruzados do joelho por via 

artroscopica. 

 A artroplastia total do quadril é comumente utilizada em pacientes com osteoartrose 

grave, possibilitando retorno as atividades laborais, antes impossíveis. A osteossimtese 

intramedular continua a ser usada mundialmente, é o padrão ouro para o tratamento de 

fraturas diafisarias de ossos longos. 

A evolução que permitiu-nos chegar aos avanços que dispomos hoje aconteceu 

gradualmente ao longo de séculos. Envolveu uma infinidade de mentes brilhantes, que 

buscaram a melhoria dos tratamentos oferecidos em suas respectivas épocas, dispondo apenas 

de poucas ferramentas e de um conhecimento científico que ainda engatinhavam. Existem 

críticas em relação as Guerras, mas caso elas não tivessem ocorrido, como seriam as 

tecnologias de hoje? Provavelmente anos mais atrasados com relação aos dias que vivemos 

hoje.  
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