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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo contribuir com uma análise sobre as mudanças 
ocorridas no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro no período entreguerras sob 
inspiração da Missão Militar Francesa e a mudança de modelo doutrinário por sua 
participação na Força Expedicionária Brasileira. Esta contribuição ocorre no ano em 
que se comemora o centenário da Missão Militar Francesa de Instrução. Durante 
vinte anos o Exército Brasileiro foi moldado em termos de doutrina por uma Missão 
Francesa, foram inegáveis as contribuições não somente nos aspectos doutrinários, 
mas organizacionais e de ensino. Foi sob a temática do ensino que a Escola de 
Aplicação do Serviço de Saúde ocupou papel de destaque na modernização do 
Serviço de Saúde do Exército, havia necessidade de uma reformulação profunda e a 
proposta não seria possível somente com cópias dos regulamentos franceses, 
devendo haver adaptações e instruções ao Corpo de Saúde já existente, bem como 
aos novos profissionais. Com o deflagrar da II Guerra Mundial, a ocupação do 
território francês pela Alemanha, assim como a consolidação dos Estados Unidos da 
América como potência mundial, houve o declínio da influência francesa junto ao 
Brasil, mas somente com a entrada dos dois países na II Guerra Mundial iniciou 
efetivamente a mudança brasileira do modelo francês para o norte-americano. 
Nesse sentido a Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi decisiva, com o Serviço de 
Saúde diante de uma nova organização, obrigado a uma adaptação visando a 
unidade de doutrina de emprego dentro dos novos moldes.  
 
Palavras-chave: Serviço de Saúde, Exército Brasileiro, Missão Militar Francesa, 
Força Expedicionária Brasileira. 



ABSTRACT 
 

This paper aims to contribute to an analysis of the changes that occurred in the 
Brazilian Army Health Service during the interwar period under the inspiration of the 
French Military Mission and the change of doctrinal model by its participation in the 
Brazilian Expeditionary Force. This contribution comes in the year of the centenary of 
the French Military Instructional Mission. For twenty years the Brazilian Army was 
shaped in terms of doctrine by a French Mission, the contributions were undeniable 
not only in doctrinal, but also organizational and teaching aspects. It was under the 
theme of teaching that the School of Application of the Health Service played a 
prominent role in the modernization of the Army Health Service, there was a need for 
a profound reformulation and the proposal would not be possible only with copies of 
the French regulations, and there should be adaptations. and instructions to the 
existing Health Corps as well as new professionals. With the outbreak of World War 
II, the occupation of French territory by Germany, as well as the consolidation of the 
United States of America as a world power, there was the decline of French influence 
with Brazil, but only with the entry of the two countries in World War II. World Cup 
effectively initiated the Brazilian shift from the French to the American model. In this 
sense, the Brazilian Expeditionary Force (FEB) was decisive, with the Health Service 
facing a new organization, obliged to adapt to the unity of employment doctrine within 
the new molds. 
 
Keywords: Health Service, Brazilian Army, French Military Mission, Brazilian 
Expeditionary Force. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história do Brasil, mais especificamente da República Brasileira, até 1985 

foi marcada pela presença de vários atores políticos – de diferentes camadas sociais 

e com os mais diversos interesses –, mas nenhum deles teve a constância e o 

protagonismo do Exército Brasileiro.  

Neste contexto histórico, sua atuação não foi uniformemente pragmática, 

assim como como sua maneira de pensar. Em muitas circunstâncias, o Exército 

esteve profundamente dividido entre grupos de matizes ideológicas e sociais 

diferentes, como nos conflitos da década de 1920. 

Por ser uma instituição complexa e possuir uma história heterogênea, o 

Exército Brasileiro não pode ser reduzido a um conceito fixo e perene, como sugere 

José Murilo de Carvalho:  

 
(…) organizações possuem características e vida próprias que não podem 
ser reduzidas a meros reflexos de influências externas. Isto vale 
particularmente para as organizações militares que, além de serem de 
grande complexidade, se enquadram no que Erving Goffman chama de 
instituições totais (…). Descaso pelos aspectos organizacionais faz com que 
análises mais abrangentes atribuam aprioristicamente determinados papéis 
políticos às Forças Armadas, ou se limitem a explicações ex post facto. No 
primeiro caso, temos explicações mecanicistas em que o comportamento 
militar, por mais complexo e diversificado que seja, é sempre reduzido aos 
limites que lhe foram traçados, com prejuízo para sua melhor compreensão. 
No segundo, torna-se necessário recorrer a explicações ad hoc, o que 
impossibilita qualquer tentativa de teorização (CARVALHO, 2005, p. 13-14). 
 

Em que se pese simbolismos históricos, infere-se que o Exército Brasileiro 

não existia oficialmente antes de 1822. Assim como qualquer outra instituição, o 

Exército passou por transformações, se atualizou em determinados momentos e se 

tornou arcaico em outros, se fortaleceu em certas épocas e perdeu seu poder de 

ação em outras. Em suma, o Exército brasileiro não foi uma instituição imóvel, sua 

história é rica, densa, multifacetada e integrada por sujeitos que lutaram para a 

consolidação de um agente político decisivo e marcante. 

Entre as transformações do Exército brasileiro, há, em particular, uma 

alteração que chama a atenção. Em 1919, o governo do Brasil assinou um acordo 

com o governo francês para o treinamento de oficiais, no qual foi instituída a Missão 

Militar Francesa de Instrução. Grupos de oficiais franceses vieram ao país, 

principalmente durante a década de 1920, para auxiliar os militares brasileiros na 

formação dos seus quadros. Tal ação não decorreu de uma escolha efetuada de 
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maneira inequívoca, que não teve um período anterior de amadurecimento ou 

mesmo que não sofreu algum tipo de interferência de outros países (como a 

Alemanha), os quais desejavam desempenhar a mesma função no Exército 

Brasileiro. Igualmente para os defensores brasileiros do acordo com os franceses, 

não havia total clareza das atribuições da missão. Em todo o caso, ao tomar-se este 

dado histórico – de que houve uma Missão Francesa de Instrução no Exército 

brasileiro –, não é possível negar que a instituição foi afetada de algum modo 

A Missão Militar Francesa foi contratada em setembro de 1919 pelo governo 

brasileiro para auxiliar na instrução e modernização do Exército. As negociações 

ocorreram em Paris, entre o adido militar Brasileiro na França, Major Malan 

d'Angrogne, e o ministro da Guerra francês, Georges Clemenceau (1917-1920). 

O Brasil não foi o pioneiro na América Latina na contratação de uma 

missão militar de instrução. Entre o final do século XIX e início do século XX 

surgiu a intenção de profissionalização e modernização das forças armadas no 

subcontinente sul-americano, sendo o Peru um dos primeiros a receber uma 

missão francesa, entre 1897 e 1912. Argentina e Chile em períodos semelhantes 

optaram pela contratação de missões alemãs. 

A contratação da Missão Militar Francesa pretendia contribuir com a 

reformulação da mentalidade do Exército. Desta forma, o foco principal deu-se 

no ensino. Como havia a preocupação de preservar o monopólio sobre a 

formação inicial de oficiais, os instrutores franceses se concentraram nas esferas 

superiores e sob influência francesa foi criada a Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e reformulada a Escola de Estado-Maior. 

A despeito da Missão destinar-se principalmente às escolas de estudos de 

níveis superiores, em relação à Saúde foi necessária a intervenção na formação, 

uma vez que antes da chegada dos militares franceses não havia qualquer tipo 

de formação militar para os profissionais admitidos no Serviço de Saúde do 

Exército. (CARDOSO, 2010). 

Os militares franceses se encarregaram de reorientar a doutrina, elaboraram 

novos regulamentos, aperfeiçoaram o ensino e a instrução militar, com inúmeras 

contribuições para Serviço de Saúde no período entrequerras no qual se 

desenvolveu. Segundo Salats: 

 
O Exército Brasileiro não tinha antes da chegada da missão nenhum 
rudimentar regulamento, nenhuma previsão de material ou de pessoal em 
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caso de guerra. Seus médicos tinham recebido nenhuma instrução especial 
concernente à medicina militar, eram de fato médicos civis de uniforme, 
preocupados em fazer sua clientela civil e desorientados quanto à medicina 
das coletividades. 
 

Esta longa presença de origem francesa, contudo, foi substituída por uma 

igualmente longa interação com os Estados Unidos, que se estendeu formalmente a 

partir de 1942, com uma nova emulação doutrinária, em virtude dos acordos 

militares assinados entre Brasil e Estados Unidos nesta época e em 1952. 

(SVARTMAN, 2006). 

Durante vinte anos, entre 1920-1940, o Exército Brasileiro foi moldado em 

termos de doutrina por uma Missão Militar Francesa que aqui atuou. Com a 

derrocada francesa na guerra, que pode ser vista também como uma derrocada da 

sua doutrina militar, e a entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Exército 

Brasileiro, principalmente no que compete a organização da Força Expedicionária 

que iria lutar na Europa, viu-se obrigado a adaptar-se a um novo modelo doutrinário, 

norte-americano. Essa necessidade criou uma dificuldade adicional ao já complexo 

processo de organização, formação e treinamento da Força Expedicionária 

Brasileira, assim como na sua atuação na campanha da Itália. 

A questão da dificuldade criada por esta mudança de modelo na formação e 

treinamento da Força Expedicionária Brasileira parece ter sido primeiramente 

levantada pelo seu comandante, o Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, 

em seu livro A FEB pelo seu comandante, cuja primeira edição é de 1947: 

 
Há longos anos o Exército Brasileiro vinha sendo instruído por uma operosa 
Missão Militar Francesa. Sua organização, seus regulamentos e seus 
processos de combate eram baseados na chamada “escola francesa”. De 
repente, quase da noite para o dia, dentro da antiga moldagem e no quadro 
da doutrina gaulesa, surgia a tarefa de constituir uma divisão de infantaria, 
com a organização norte-americana. E, além disso, instruí-la e adestra-la 
segundo os métodos, processos e meios norte-americanos. 
 

No período compreendido entre o término da Missão Militar Francesa até os 

dias de hoje, o Exército Brasileiro seguiu se atualizando e sofrendo influências 

internacionais em seus aspectos doutrinários, organizacionais e de ensino, 

iniciando-se a partir da década de 1970 a fase da doutrina autoctone. Sem maiores 

questionamentos, acredita-se que a evolução humana deva ser constante em todos 

os espectros. Todos os povos, natural ou forçosamente, acabam por ter que se 

adaptar à velocidade da mudança dos meios e fatos. 
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1.1 Problema 

 

A historiografia voltada para a questão militar e o desenvolvimento das tropas 

nacionais, aponta a Missão Militar Francesa, ocorrida no período de 1919 a 1939, 

como marco para o entendimento do processo de modernização do Exército 

Brasileiro e no sentido de atualizá-lo à nova realidade bélica mundial, inclui-se neste 

sentido a indispensabilidade da reformulação do Serviço se Saúde (CARDOSO, 

2010). 

A contratação da Missão Militar Francesa, teve um forte conteúdo comercial, 

porém a deflagração do conflito em solo europeu, o declínio relativo da França como 

potência militar e a aliança estabelecida com os Estados Unidos decorrentes de 

negociações estratégicas sucedidas durante a II Guerra Mundial ocasionaram uma 

inevitabilidade das mudanças nos ensinamentos anteriormente assimilados. 

Este estudo será desenvolvido em torno do seguinte problema: no que diz 

respeito ao Serviço de Saúde do Exército: quais foram as mudanças 

implementadas sob inspiração da Missão Militar Francesa verificadas no 

período entreguerras e a mudança de modelo doutrinário por sua participação 

na Força Expedicionária Brasileira? 

 

1.2 Objetivos 

 

Conforme Creswell, a formulação do objetivo é a parte mais relevante de 

qualquer estudo. Por isso, deve ser apresentado de modo claro e objetivo, devendo 

seu propósito ser estabelecido destacadamente de outros pontos do trabalho 

(CRESWELL, 2010). Desta forma, esta pesquisa terá um objetivo geral e três 

objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
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Estudar as modificações e seus impactos da Missão Militar Francesa no 

Serviço de Saúde no período entre guerras e a mudança de modelo doutrinário por 

sua participação na Força Expedicionária Brasileira. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o objetivo de permitir a consecução do objetivo geral desta pesquisa, os 

objetivos específicos abaixo facilitarão a lógica do trabalho conforme descrito abaixo: 

Apresentar o contexto histórico que precipitou a contratação da Missão Militar 

Francesa; 

Apresentar a Missão Militar Francesa; 

Caracterizar o Serviço de Saúde do Exército no início do século XX. 

Analisar a influência da Missão Militar Francesa no Serviço de Saúde do 

Exército; 

Analisar a mudança de modelo doutrinário no Serviço de Saúde do Exército 

ocorrida no período entreguerras e durante a participação na Força Expedicionária 

Brasileira 

 

1.3 Relevância do estudo 

 

Esta seção busca preparar itens que explicam a relevância deste documento. 

Desta maneira, a importância desta proposta de pesquisa se fundamentará nos 

seguintes pilares: 

O método historiográfico moderno, que visa aprender lições importantes para 

o presente através do estudo do passado, é inaugurado por Maquiavel na sua obra 

“O Príncipe”. Destarte, os generais que pensaram as questões relativas à guerra, a 

partir do século XVIII, procuraram resolver os seus questionamentos recorrendo a 

fontes historiográficas. Esse é um dos principais argumentos que fazem da História 

Militar um campo frequentado, muitas vezes, quase exclusivamente por militares.  

No ano de 2019 comemora-se o centenário da contratação da Missão Militar 

Francesa, embora tenha sido contratada por quatro anos, a missão se estendeu por 

20 anos: seu contrato foi renovado seis vezes. Sua atuação, embora se 
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concentrasse no Rio de Janeiro, Distrito Federal à época, encerrou impacto 

nacional, assim como se prologa consequências no aspecto temporal. 

A análise do contexto histórico que levou à contratação da missão submete à 

compreensão da moldura geopolítica da época, importante alicerce para o 

entendimento da dinâmica dos acontecimentos envolvendo atores de relevância no 

cenário internacional, os quais influenciaram nos rumos tomados pelo governo 

brasileiro e repercussões nos rumos da Força Terrestre. 

O Exército Brasileiro, que anteriormente à chegada da Missão Militar 

Francesa demonstrou dificuldades de controle da Revolta do Contestado (1912 – 

1916), comprovou considerável capacidade adaptativa com assimilação de uma 

doutrina militar europeia, e subsequentemente com a entrada no conflito da II Guerra 

Mundial uma nova emulação doutrinária, agora norte-americana, sendo estes fatos 

transcorridos ainda na primeira metade do século passado. (ALBINO, 2015). 

Em suma, este trabalho se mostra envolvente pelos elementos acima 

descritos, que atingem a memória da Força Terrestre no momento do centenário da 

Missão Militar Francesa. Além disso, o entendimento da busca de permanente 

evolução da doutrina, sua adequação ao seu tempo e meios deveriam fazer parte do 

interesse permanente de pesquisa dentro e fora da Exército. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa histórica, calcada em pesquisa 

bibliográfica e documental (FORTE, 2004; MINAYO, 2011).  

Portanto, utilizando a Taxionomia de Vergara (2008), através de uma 

pesquisa qualitativa, intentou-se compreender: a atuação da Missão Militar Francesa 

junto ao Serviço de Saúde e as mudanças doutrinárias ocorridas ulteriormente. 

Seguindo a taxionomia já citada, tal pesquisa será feita de forma qualitativa 

ao contemplar a subjetividade e privilegiar relatos.  

Quanto à natureza, será uma pesquisa básica (ou pura), como define 

Rodrigues (2006): “objetiva a produção de novos conhecimentos, úteis para o 

avanço da ciência, sem uma aplicação prática prevista inicialmente. Envolve 

verdades e interesses universais”.  

 No aspecto referente à abordagem do problema, foi desenvolvida uma 

pesquisa qualitativa, que estabelece uma relação entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. Não utilizou métodos estatísticos e garantiu flexibilidade ao 

pesquisador. A análise dos dados foi feita indutivamente (RODRIGUES, M. D. G. V., 

2006). Yin (2016) atesta que a pesquisa qualitativa preza por múltiplas fontes de 

evidência e o pesquisador deverá compará-las.  

Com relação ao objetivo geral, será conduzida uma pesquisa exploratória, 

pois pretende-se desenvolver e esclarecer algumas ideias sobre um assunto. A 

pesquisa exploratória pode ser feita pela primeira vez sobre um assunto e servir de 

base para estudos seguintes (RODRIGUES, M. D. G. V., 2006). Gil (1999) ainda 

reforça a classificação dessa pesquisa como exploratória com a seguinte afirmação: 

“Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”.  

Os procedimentos técnicos utilizados serão a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental, ambas indispensáveis quando um tema histórico é estudado, 

segundo afirma Rodrigues (2006). 

No que se refere ao universo do presente estudo, priorizará as fontes 

primárias (contratos, documentos oficiais, reportagens de jornal, boletins 

internos de Unidades Militares documentos de ensino), assim como livros 

acerca da temática envolvida e monografias do Sistema de Monografias e Teses 
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do Exército Brasileiro. A amostra utilizada segue a linha não probabilística por não 

contemplar procedimentos estatísticos e por acessibilidade (VERGARA, 2009), 

justificada pela gama de fontes de pesquisa disponíveis a serem utilizadas. 

Como o trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica, não serão utilizados 

métodos estatísticos de análise de dados (MINAYO, 2011). Serão utilizadas 

comparações entre os autores, bem como uma análise subjetiva da bibliografia e 

documentos primários obtidos.  

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundida do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo. Os relatos, entrevistas, a identificação de justificativas e dos 

fatores, por mais que haja embasamento teórico, dependem da interpretação dos 

autores das fontes. Esta ponderação, por mais que tenda à unanimidade está sujeita 

a visões particulares. Tal deficiência também atinge a análise de conteúdo e de 

discurso feita pelo pesquisador.  
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3 PERÍODO PRÉ-MISSÃO MILITAR FRANCESA 

 

3.1 Serviço de Saúde de 1900 a 1922 

 

No início do século XX, o Serviço de Saúde, assim como grande parte do 

efetivo do Exército, se concentrava no Rio de Janeiro, a antiga capital da República. 

Nesta cidade se localizavam as principais unidades e os mais importantes 

estabelecimentos de saúde do Exército (Hospital Central do Exército, Laboratório 

Químico Farmacêutico, Laboratório de Bacteriologia e Microscopia e Depósito de 

Material Sanitário). Em relação a outros estados, as informações prestadas pelos 

Relatórios do Ministério da Guerra entre os anos de 1900 e 1921 são escassas, 

geralmente com ligeiras descrições sobre as condições das instalações e dos 

serviços, apontando as providências a serem tomadas para resoluções de 

problemas apresentados. (BRASIL, 1921) 

As instalações do Serviço de Saúde eram classificadas em hospitais e 

enfermarias. As enfermarias foram criadas por determinação do Regulamento de 07 

de março de 1857, seriam localizadas onde houvesse um número reduzido de 

efetivo e de unidades militares. (BRASIL, 1857). Em 1901 poucas unidades 

contavam com enfermarias regimentais próprias, somente aquelas que se 

encontravam distantes dos hospitais ou de outras enfermarias. A distribuição destes 

estabelecimentos em 1902 era a seguinte: 08 (oito) hospitais e 19 (dezenove) 

enfermarias; todos funcionando em situações precárias e muitas vezes em prédios 

adaptados. 

Em 1915, através do Decreto 11.497, de 23 de fevereiro de 1915, ocorreu 

uma proposta de redistribuição das instalações de saúde do Exército. O novo 

modelo seria composto de 16 (dezesseis) hospitais de campanha e 01 (uma) 

companhia de saúde subordinada à 1ª Divisão de Exército com material e pessoal 

para mobiliar 06 (seis) ambulâncias, recebendo apoio logístico da 1ª Divisão. Esta 

companhia de saúde seria o modelo para as outras formações sanitárias do 

Exército. Com base nessa proposta, criou-se um novo regulamento para a 

organização do Serviço de Saúde. Entretanto, aguardava-se os desdobramentos da 

I Guerra Mundial para assimilar os conhecimentos empregados, para depois aplicar 

devidamente adaptados à realidade brasileira, avaliando os erros e acertos dos 

países beligerantes. O emprego dos exércitos já não ocorria mais como se 
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observara em guerras anteriores, assim como a nova realidade bélica mudara o 

emprego dos serviços em campanha. (BRASIL, 1915). 

A principal unidade de saúde do Exército foi criada em 1890 pelo Decreto nº 

307, de 07 de abril de 1890, assinado pelo então chefe do governo provisório, 

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. O Hospital Central do Exército foi instalado 

no Morro do Castelo, região central da capital da República, nas antigas 

dependências do Colégio de Jesuítas. Com o aumento da demanda e em razão das 

instalações inapropriadas para um hospital foi transferido em 1902 para o bairro de 

Benfica, região norte da cidade do Rio de Janeiro, onde se encontra até os dias 

atuais. 

Com a finalidade de prover o Serviço de Saúde do Exército com 

medicamentos, o Laboratório Químico Farmacêutico funcionava em geral com 

material importado da Europa. Com o passar dos anos, buscou-se substituir o 

material importado por fabricação própria ou adquirindo junto a fornecedores 

nacionais. Uma iniciativa de destaque ocorreu em 1905 no estudo para a fabricação 

de ampolas para medicação injetável. Outra medida que resultou em economia para 

ao Exército foi a produção própria de algodão asséptico em 1907.  

No período compreendido entre 1887 até aproximadamente 1915 o 

Laboratório passou a ter a missão de suprir o Exército com material químico-

farmacêutico, porém o fornecimento para as unidades era irregular. Com o advento 

da I Guerra Mundial, ocorreram problemas com o fornecimento de materiais, pois 

muitos insumos ainda eram importados. No entanto, com a necessidade de substituir 

as importações, foi verificada a economia da fabricação de produtos em comparação 

à compra.  

O Laboratório de Bacteriologia e Microscopia do Exército funcionou nas 

instalações do Hospital Central do Exército, dando-lhe suporte nas análises de 

exames e realizando profilaxia através de vacinações. O Relatório do Ministério da 

Guerra de 1922 levantou a necessidade deste laboratório possuir sede própria a fim 

de aprimorar o seu funcionamento. 

A análise dos Relatórios referentes ao Depósito de Material Sanitário ajuda a 

entender a evolução do Serviço de Saúde no início do século XX. Inaugurado em 18 

de outubro de 1901, adquiria material da Europa devido a não existência dos 

mesmos no Brasil. Nesse início não havia a preocupação de desenvolver uma 

tecnologia, bem como não havia restrição para a importação. Essa unidade não 
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funcionava apenas como depósito, realizava também avaliações dos materiais a 

serem utilizados pelo Serviço de Saúde tanto no período de guerra e não-guerra. 

Os diretores desta unidade realizaram sugestões sobre a otimização do 

Serviço de Saúde. Uma declaração a esse respeito aparece no Relatório do 

Ministério da Guerra de 1907. Trata-se da necessidade do Exército em adquirir 

hospitais “portáteis” que poderiam ser transportados e montados sem maiores 

dificuldades conforme a necessidade de cada situação. Além desta sugestão, 

reivindicava o aumento de pessoal para atuar no Depósito, a fim de melhorar a 

expedição de materiais. 

Nos Relatórios de 1916 a 1918, aparecem alertas sobre a situação precária 

das instalações desta unidade. Destaca-se a incapacidade deste Depósito de suprir 

as unidades de saúde devido a restrições orçamentárias, devendo cada hospital, 

enfermaria e seções de saúde se abastecerem conforme recursos próprios. O 

Depósito passaria a encaminhar material somente mediante indenizações feitas 

pelas unidades. Esta justificativa foi reforçada com a previsão de aumento do efetivo 

do Exército, acarretando o aumento da demanda de material. Em 1918 alertou-se 

para o estado precário do material em estoque, sendo também oferecidos estudos 

para a adoção de novas canastras. 

 

3.2 Administração e pessoal 

 

O Serviço de Saúde do Exército, chefiado e coordenado pela Direção Geral 

de Saúde, era assessorado no início do século XX pelo Conselho Superior de 

Saúde, este por sua vez aparece nos Relatórios do Ministério da Guerra vinculado 

às Juntas Militares de Saúde, responsável por organizar o Serviço de Saúde quanto 

a instruções, melhorias e funcionamento. Como exemplo de suas atividades, este 

Conselho propôs melhorias ao Serviço de Saúde, destacando-se as propostas 

apresentadas nos Relatório do Ministério da Guerra entre 1903 e 1906. 

Em 1903, foram organizadas instruções sobre medidas sanitárias para a tropa 

em campanha, com a finalidade de evitar acidentes durante marchas, sobre a 

escolha do local para acampamentos, o provimento de instrução de enfermeiros e 

padioleiros para marchas para o combate e acampamentos. 

No decorrer do ano de 1905, além das propostas acima, adicionou-se 

recomendações sobre profilaxia, desinfecções e isolamentos quando necessários. 
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Com relação ao material utilizado no Serviço de Saúde, procedeu a avaliação de 

filtros, aparelhos de desinfecções, meios de transporte de feridos, camas 

hospitalares, barracas, dentre outros. 

A partir de 1916 com o Decreto nº 11.853, de 31 de dezembro de 1915, o 

Conselho Superior de Saúde foi substituído pela 1ª Divisão. Este mesmo decreto 

concedeu à Diretoria de Saúde maior autonomia sobre o pessoal, regulamentos e 

instalações concernentes ao Serviço de Saúde. 

Em 1901 os médicos e farmacêuticos eram classificados em duas categorias: 

efetivos e adjuntos, sendo 180 (cento e oitenta) médicos, divididos em 120 (cento e 

vinte) efetivos e 60 (sessenta) adjuntos; assim como, 87 (oitenta e sete) 

farmacêuticos, destes 43 (quarenta e três) efetivos e 44 (quarenta e quatro) 

adjuntos. Os profissionais adjuntos deveriam ser admitidos dentro de cada estado a 

fim de completar o pessoal de cada quadro. (BRASIL, 1908) 

No Relatório de 1902, o Diretor de Saúde expõe o motivo pelo qual não são 

considerava adequado a admissão no Serviço de Saúde os médicos e farmacêuticos 

adjuntos, pois eles não podiam ser transferidos pelo direito da inamovibilidade, 

definida como uma prerrogativa de que gozam os magistrados e certa categoria de 

funcionários públicos, de não serem removidos, salvo a seu pedido ou por motivo de 

interesse público, mediante formalidades rigorosas. 

Em 1904 o quadro de pessoal manteve-se sem alteração, entretanto se 

cogitou a hipótese de criação e regulamentação do quadro de veterinários. No 

Relatório de 1908 aparece a primeira menção ao serviço de veterinária dirigido em 

conjunto por um militar brasileiro e por dois médicos veterinários militares franceses. 

(BRASIL, 1908). 

O Relatório de 1910 alerta sobre a necessidade de incorporar mais 

profissionais médicos ao Corpo de Saúde, pois os que ingressavam rapidamente 

solicitavam baixa devido às péssimas condições de trabalho e ao plano de carreira 

menos interessante em relação às oportunidades no meio civil. O mesmo 

documento apresenta o novo quadro de dentistas regulado pelo Art. 120 da Lei nº 

1860, de 4 de janeiro de 1908. (Brasil, 1911) 

No mesmo ano, foi criada uma escola para a formação de médicos militares 

com o Decreto nº 2.232, de 6 de outubro de 1910; a Escola de Aplicação Médico-

Militar, mas a medida só veio a se concretizar em 1913 com o Decreto nº 10.402, de 

20 de agosto: 
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“Em virtude de autorização legal foi criado no Hospital Centra do Exército 
um curso de aplicação médico-cirúrgico militar, onde os candidatos à 
inclusão no corpo de saúde do Exército aperfeiçoarão seus conhecimentos 
no estudo das moléstias mais frequentes nos climas tropicais e nos 
exércitos e daquelas que pela sua maior gravidade demandam de 
especializações só adquiridas por longa prática hospitalar. Nesse curso 
serão ministradas aos médicos estagiários conhecimentos que de perto se 
relacionam com a conservação da saúde nos exércitos, tais como os 
referentes à higiene na caserna, em marcha e nos estacionamentos e uma 
instrução técnica indispensável a todos os que se destinam ao árduo 
serviço das armas. [...] Este Ministério não dispõe, porém, de recursos 
necessários ao funcionamento desse curso e do de enfermeiros e 
padioleiros que é anexo aquele. É de toda oportunidade que, tendo em vista 
os patrióticos fins dessa instituição, seja ele dotada dos créditos 
necessários ao seu regular funcionamento.” (BRASIL, 1913) 
 

Os formandos seriam incorporados ao Exército após um curso com duração 

de dois anos para adquirirem conhecimentos a respeito do funcionamento e 

administração do Serviço de Saúde. No entanto, essa Escola não chegou a 

funcionar até 1922. 

No Relatório de 1912, discute-se a proposta de criação do quadro de 

dentistas incorporado ao Serviço de Saúde, considerada desnecessária. O relator foi 

enfático na sua posição contrária à incorporação destes profissionais no Exército: 

 
“Fixando a composição do quadro de oficiais do corpo de saúde, a lei de 
reorganização inclui 24 dentistas, cuja hierarquia compreende os postos de 
2º tenente e capitão.  
É um característico singular do corpo de saúde do nosso exército, este que 
trata a ad-linha y do artigo 120 da lei nº 1860, de 4 de janeiro de 1908, na 
parte que se refere a dentistas. 
De fato, a inclusão de dentistas no corpo de saúde de exército, não se 
encontra justificada, quer sob ponto de vista histórico, quer sob ponto de 
vista científico. 
Assim é que um exame retrospectivo nas organizações que tem tido o 
Exército, desde os tempos mais recuados da nossa história até hoje, não 
mostra uma só época em que um quadro semelhante tenha tido existência 
entre nós, mesmo no tempo que precedeu ao emprego do cartucho 
metálico. 
As organizações dos exércitos modelares, tanto do novo como do velho 
continente, silenciam a este respeito. 
Por que um quadro de especialistas em moléstias da boca, quando não os 
há nas do aparelho respiratório? 
Por que um quadro de dentistas, quando não o temos de outros 
especialistas, de oculistas, por exemplo? 
Julgo que este quadro deva ser extinto, respeitados os direitos dos atuais 
serventuários, ficando os próprios médicos incumbidos da cirurgia dentária 
e do tratamento da boca, sendo, quando houver necessidade, o serviço de 
prótese feito mediante contrato com dentistas civis. 
O quadro de dentistas é sobremodo oneroso à nação e representa uma 
instalação luxuosa que destoa do estado do nosso exército, não provido 
ainda de todos os elementos indispensáveis ao bom desempenho de suas 
funções constitucionais. ” (Relatório do Ministério da Guerra de 1912, p. 12-
13) 
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A precariedade do Serviço de Saúde era constantemente levantada nos 

Relatórios do Ministério da Guerra do período estudado. O Relatório de 1918 aponta 

que este Serviço permanecia cumprindo suas atribuições, mesmo com material e 

pessoal insuficientes. A falta de pessoal é apontada como uma das causas para que 

o Serviço de Saúde não estivesse funcionando de forma satisfatória. O aumento de 

pessoal apresentado deveria equivaler proporcionalmente ao aumento do efetivo do 

Exército e a criação de mais unidades. No entanto, apesar da necessidade de 

aumento nos quadros, esse mesmo relatório apontava para a necessidade de uma 

formação militar para os médicos admitidos no Serviço de Saúde: 

 
“A instrução dos nossos médicos militares sobre a especialização da 
medicina militar, de que tanto precisam para desempenho das suas 
diversas comissões no exército, ainda é incompleta. Recrutados no meio 
civil, mediante concurso que só apura a competência profissional, não 
podem conhecer todas as questões de especialização que se prendem à 
aplicação da medicina ao meio militar.  
E não somente estes assuntos, pondera o diretor desta repartição, de 
higiene, de cirurgia de guerra, de patologia médico militar, que constituem a 
sua instrução especial. Conhecimentos de administração e outros assuntos 
militares devem completar a formação médico militar. 
Essa instrução é tão fundamentalmente indispensável que, mesmo os 
exércitos modernos e sob a premente situação de uma campanha como se 
verificou agora, nenhum médico era admitido diretamente no serviço sem 
passar antes por um estágio nas formações sanitárias da retaguarda.” 
(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA GUERRA DE 1918, p. 123) 
 

Percebe-se que as diversas reformas ocorridas até então não haviam sido 

suficientes para resolver os problemas do Serviço de Saúde. No mesmo Relatório, 

foi levantada a questão da falta de organização, padronização de procedimentos e 

administração das unidades de saúde distribuídas pelo país: 

 
“O serviço hospitalar precisa ser completamente remodelado, obedecendo a 
uma orientação uniforme. Atualmente, cada categoria de hospital tem um 
regulamento diferente e neles o serviço médico é praticado à semelhança 
dos hospitais civis, sem o exercício característico da medicina militar. 
O serviço hospitalar nas pequenas guarnições é deficiente; para os de mais 
de uma unidade, há as enfermarias autônomas; para as de uma só unidade, 
é a própria enfermaria regimental que o provê. [...] 
O serviço hospitalar nas guarnições de um só corpo de tropa, feito pelas 
enfermarias regimentais, é precário; estas enfermarias não têm vida própria 
e são mantidas pelos conselhos das unidades a que pertencem.” 
(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA GUERRA DE 1918, p.123 - 124) 
 

Após a apresentação dos problemas, o relator propôs algumas providências 

para aperfeiçoamento do Serviço de Saúde do Exército. Sugeriu a elaboração de um 

novo regulamento que englobasse todo o Serviço de Saúde e a organização do 

quadro de enfermeiros em relação à sua formação e prerrogativas:  
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“No projeto de regulamento dos hospitais militares em elaboração na 
Diretoria de Saúde e que abrange de um modo uniforme e simples o serviço 
em todos esses estabelecimentos, cogita-se da adoção de enfermarias 
autônomas, com recursos necessários para prestarem no local a assistência 
médica que exige o tratamento de qualquer doente militar. 
Julga a Diretoria de necessidade urgente a organização do quadro de 
enfermeiros, único para todos os hospitais, recrutados todos pelo mesmo 
processo, sujeitos aos mesmos deveres, tendo regalias e vencimentos de 
acordo com sua classe e não conforme a categoria do hospital que servem. 
[...] 
Acham-se em elaboração os projetos de regulamentação de diversos 
estabelecimentos sanitários – Hospital Central do Exército, Depósito de 
Material Sanitário, Laboratório Militar de Bacteriologia e outros. 
Trata a Diretoria da adoção de tantas medidas, tendentes a melhorar as 
condições atuais do serviço, dada a insuficiência dos quadros do corpo de 
saúde.” (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA GUERRA DE 1918, p. 124) 
 

Ao fim seu relatório, o Ministro da Guerra, General Caetano de Faria, solicitou 

o aumento de pessoal, mais recursos para reformas e construção de instalações, 

criação de novos serviços e a criação de cursos de aplicação de saúde para 

médicos e veterinários:  

 
“Solicita a Diretoria de Saúde o seguinte: a) aumento do quadro de pessoal 
de saúde em todos os seus quadros, a fim de satisfazer os novos 
interesses, oriundos da elevação dos efetivos das Forças Armadas e a 
crescente complexidade dos serviços sanitários; b) provimento de maiores 
dotações orçamentarias para o Hospital Central do Exército, Laboratório 
Químico Farmacêutico Militar, Laboratório Militar de Bacteriologia, Depósito 
de Material Sanitário e Escola de Veterinária, para aquisição de material e 
conservação e instalação dos artigos existentes[...]; d) execução de serviços 
novos, como estatística demógrafo-sanitária e curso de aplicação médico-
militar; e) maior amplitude ao atual curso prático de veterinária.” 
(RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA GUERRA DE 1918, p 132) 
 

A precariedade do Serviço de Saúde do Exército refletia diretamente no 

número de baixas. Este fato é comprovado em dados apresentados no Relatório do 

Ministério da Guerra de 1920, onde a quantidade de baixados, comparada 

proporcionalmente ao efetivo total, era muito alta se comparado aos outros 

exércitos. Nesse mesmo Relatório, foi levantada a necessidade de uma melhor 

formação dos médicos, melhoria do material e das instalações:  

 
“Possuímos alguns elementos de clinica civil efetuada por médicos 
fardados: o Hospital Central do Exército, já insuficiente: o Hospital de S. 
Paulo, bom; outros, inteiramente avelhantados, e enfermarias de campos, 
deficitárias. São todos eles, instalações para os tempos normais, e, ainda 
assim, em fase inominável de atraso, salvo quanto ao Rio a S. Paulo. 
Devem, pois, ser completados para pô-los ao nível do que exige a 
organização sanitária de um Exército que se respeite e cumpra seus 
deveres para com o pessoal fornecido pelo sorteio. Já que isso, no período 
que atravessamos e no quase abandono em que tem jazido o 
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desenvolvimento das construções visando a higiene e o saneamento da 
tropa, representa um esforço imenso. 
O escopo é obvio: onde o serviço militar impõe a aglomeração de soldados, 
proporcionar todos os fatores, humanos e materiais, para garantir a higidez 
do conjunto. Se levarmos em conta que, além da inexistência ou 
insuficiência de recursos materiais, há falta de pessoal de saúde no tocante 
a médicos e enfermeiros, mais claro se torna a necessidade os quadros às 
exigências presentes do Exército.” (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA 
GUERRA DO ANO 1920, p. 9-10) 
 

Neste Relatório, havia um detalhamento das condições daquele momento em 

relação ao número existente, previsto e ideal do quadro de médicos. Entretanto, 

previa-se a formação do quadro de acordo com o que o orçamento possibilitava 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Efetivo do Quadro de Médicos Ano 1920 

Quadro (1920) Existente Previsto (1921) Ideal 
311 266 355 365 

Fonte: Relatório do Exército do ano 1920, p. 13 

 

A diferença entre o efetivo previsto e o existente no ano de 1920 conduzia à 

falta de médicos em diversas unidades de saúde do Exército (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Efetivo Previsto e Existente nas Unidades de Saúde Ano 1920 

Unidade Previsto Existente 
Depósito de Convalescentes 03 01 

Hospital de Niterói 04 00 
Hospital de Porto Alegre 09 05 

Hospital da Bahia 04 03 
Fonte: Relatório do Exército do ano 1920, p 10-12 

 

Para essa discrepância, o Relatório apontava a carreira dos médicos como 

causa da falta destes nas fileiras do Exército, devido à determinação imposta 

através do Decreto nº 13.653, de 18 de junho de 1919, que restabeleceu o posto de 

2º tenente como início de carreira dos médicos. Advertiu novamente sobre a 

necessidade de padronizar a organização de todo o Serviço de Saúde. Advertiu, 

ainda, da importância de se preparar para a guerra no tempo de paz, não na 

urgência de um conflito que ao país por ventura fosse imposto (Ibid, p. 10-14). 

No período de 1900 a 1921, ocorreram problemas para preenchimento do 

quadro de médicos. A fim de minimizar esse dilema, foi determinado o início de 

funcionamento da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde pelo Decreto nº 15.230, 
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de 31 de dezembro de 1921. A referida Escola tinha a missão de complementar a 

formação dos médicos, recrutados no meio civil, com instruções de medicina voltada 

ao perfil militar. O mesmo Decreto revisou os regulamentos antigos aproveitando, 

ampliando e adaptando concepções à nova realidade do Serviço de Saúde do 

Exército. 

O Relatório de 1922 destacava a importância do Decreto acima mencionado. 

No entanto, as restrições orçamentárias não permitiam colocar todas as propostas 

em prática como a instalação de depósitos regionais, hospitais de convalescentes e 

formações sanitárias divisionárias. Contudo, novos hospitais estavam em construção 

nas regiões centro-oeste e sul do país, atendendo a demanda dos efetivos destas 

localidades. Estes hospitais precisavam de toda mão-de-obra necessária para o seu 

funcionamento, aumentando ainda mais a demanda de pessoal de saúde. (BRASIL, 

1923). 

Apesar da grande necessidade de pessoal especializado, sobretudo de 

médicos, a Escola de Aplicação do Serviço de Saúde também não iniciou em 1922 

seu funcionamento na formação de médicos militares. Logo que admitidos no 

Exército, os médicos eram encaminhados às unidades de destino, fossem elas de 

tropa ou de saúde (hospitais e enfermarias) propriamente ditas: 

 
“- A Escola de Aplicação do Serviço de Saúde só pôde funcionar com seu 
curso de aperfeiçoamento. Isto mesmo feito à custa de grande sacrifício por 
parte dos alunos que, em virtude da grande falta de médicos com que luta o 
exército, não puderam ser dispensados dos seus serviços nos 
estabelecimentos militares ou nos corpos de tropa. [...] 
- O curso de aplicação não se pôde inaugurar, dada a pequena 
concorrência às inscrições para admissão ao quadro médico do Exército. 
Sendo ainda muitas as vagas de médicos, existentes no corpo de saúde, os 
classificados não se podiam manter afastados, por um ano, do serviço, pois 
tinham de ser imediatamente aproveitados. 
Os claros existentes nos quadros têm-se feito sentir de um modo evidente. 
A falta de médicos tem contribuído grandemente para os diversos serviços 
que competem ao pessoal de saúde não tenham a eficiência e perfeição 
que deveriam ter. E, não pode deixar de ser assim, havendo guarnições 
com um só médico e mesmo, algumas vezes, sem nenhum.” (Relatório do 
Ministério da Guerra do ano de 1922, p. 54-55) 
 

Porém somente com o aprofundamento da influência da Missão Militar 

Francesa de Instrução junto ao Exército Brasileiro que o Serviço de Saúde passou a 

ter uma característica de um corpo organizado e profissional. 
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4 INFLUÊNCIA DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO SERVIÇO DE SAÚDE DO 

EXERCITO (1921 – 1934) 

 

O ponto fundamental da influência francesa no Serviço de Saúde do Exército 

ocorreu no ensino. Como nas outras armas e serviços de atuação da Missão Militar 

Francesa, o foco foi na formação de uma mentalidade. Como visto anteriormente, o 

Serviço de Saúde do Exército estava deteriorado, sem unidade de funcionamento, 

diversas unidades espalhadas pelo país funcionando de forma autônoma, sem um 

padrão operacional ou administrativo. A admissão e a formação dos militares nesta 

área eram ainda mais deficitárias, o serviço funcionando, como no meio civil, de 

forma precária. O maior problema nesse sentido era o quadro de médicos, sempre 

abaixo do previsto e os efetivos sem formação militar. 

A figura do médico era considerada a peça fundamental do Serviço de Saúde, 

fosse ele militar ou civil. A Revista de Medicina Militar reforçava essa ideia. Em uma 

publicação de 1920, reproduziu o relatório do Corpo de Saúde do Exército onde se 

destacava o papel do médico: “Sendo o serviço médico o centro de todas as 

organizações sanitárias, constituindo o farmacêutico, o dentário e o veterinário 

apenas auxiliares àqueles”. (AMARAL, 1920). 

Os médicos militares franceses chegaram ao Brasil em 1921 com o objetivo 

de revisar os regulamentos sanitários em vigor e organizar os regulamentos de 

campanha. Os médicos Louis Marland e Jean Buissou foram assessorados por 

militares brasileiros colocados à disposição da Missão Militar Francesa. De acordo 

com os médicos franceses, a reformulação proposta não seria possível se somente 

houvesse cópias dos regulamentos franceses, devendo haver adaptações e 

instruções ao Corpo de Saúde já existente, bem como aos novos profissionais 

incorporados ao Exército Brasileiro. 

Assim, a Escola de Aplicação do Serviço de Saúde ocupou papel de destaque 

na modernização do Serviço de Saúde do Exército. Nela os militares franceses 

ocuparam a função de direção de ensino e de instrutores durante parte do 

funcionamento da Missão Militar Francesa. Destinada em princípio para médicos e 

farmacêuticos, a Diretoria de Saúde pretendia com a Escola solucionar o problema 

de falta de preenchimento do quadro de efetivos. Outra medida para sanar o 

problema de falta de médicos foi o reestabelecimento do posto de 1º Tenente como 

início da carreira, pois a exigência do posto de 2º Tenente era apontada como um 
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dos motivos para que não houvesse candidatos à admissão nas fileiras do Exército. 

Entretanto, este posto foi suprimido definitivamente apenas em 1925, pelo Decreto 

nº 16.764, de 31 de dezembro de 1924. 

O Decreto nº 15.230, de 31 de dezembro de 1921, que aprovou o novo 

Regulamento para o Serviço de Saúde do Exército determinou o novo quadro de 

oficiais médicos e farmacêuticos (Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3 - Quadro de Oficiais Médicos 

General  01 
Coronel 06 

Tenente-Coronel 16 
Major 36 

Capitão 124 
Primero Tenente 171 
Segundo Tenente 85 

Total 429 
Fonte: Decreto nº 15.230, de 31 de dezembro de 1921 

 

Quadro 4 - Quadro de Oficiais Farmacêuticos 

Coronel 01 
Tenente-Coronel 02 

Major 06 
Capitão 25 

Primero Tenente 63 
Segundo Tenente 63 

Total 160 
Fonte: Decreto nº 15.230, de 31 de dezembro de 1921 

 

4.1 Escola de Aplicação do Serviço de Saúde 

 

O Decreto nº 15230, de 31 de dezembro de 1921, deu corpo administrativo a 

esta Escola. Neste momento a Escola não possuía sede própria. Seu funcionamento 

se iniciaria, principalmente, nas instalações do Hospital Central do Exército. Apesar 

disso, a Escola passou a contar com todo perfil de uma organização militar. Outras 

unidades de saúde seriam utilizadas para apoiar a Escola de Aplicação do Serviço 

de Saúde: 

- Laboratório Militar de Bacteriologia: auxiliava o aperfeiçoamento dos alunos 

da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde nas pesquisas bacteriológicas e 

químico-biológicas aplicáveis nas formações sanitárias, em tempo de guerra ou não 

guerra. 
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- Laboratório Químico Farmacêutico Militar: forneceria o material necessário 

para estudo químico-farmacêutico da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde, 

proporcionando aos farmacêuticos a especialização e conhecimentos técnicos de 

aplicação militar. (BRASIL, 1921). 

A finalidade principal da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde era 

complementar a formação de médicos e farmacêuticos em relação à medicina, 

cirurgia e farmácia militar, ensinar legislação e administração militares e serviço de 

campanha, bem como iniciar os alunos na equitação e atividades de educação 

física. 

Pelo Art. 594 do Decreto nº 15230, eram previstos dois cursos: o de 

Aplicação, destinado ao recrutamento de médicos e farmacêuticos; e o de 

Aperfeiçoamento, destinado aos médicos e farmacêuticos militares após alguns 

anos de serviço, a fim de revisar e aperfeiçoar as conhecimentos gerais e 

especialidades. Em princípio, este curso seria ministrado exclusivamente por 

médicos da Missão Militar Francesa. 

O comando da Escola caberia a um Coronel ou Tenente-Coronel Médico com 

suas respectivas prerrogativas de comandante de unidade. A direção técnica caberia 

ao médico da Missão Militar Francesa, que centralizava toda a parte de ensino, 

assessorado por um diretor de ensino, responsável por “manter, pela sua constante 

assistência e inspeção aos trabalhos escolares, a perfeita unidade e coordenação no 

desenvolvimento do diretor de ensino”, e por médicos da respectiva missão, todos 

nomeados pelo Ministro da Guerra após solicitação do Diretor de Saúde. Dentre as 

competências do Diretor de Ensino, destacavam-se as seguintes:  

 
“1º. superintender e fiscalizar todos os trabalhos relativos ao ensino, 
regulado, de acordo com o comandante da escola, a execução do ensino 
teórico e prático; 
2º. exercer inspeção sobre o cumprimento dos programas de ensino e da 
tabela de distribuição do tempo escolar, bem como sobre os exames; 
3º. estabelecer o programa anual de ensino, os programas pormenorizados 
no seguinte ano letivo sendo aquele e estes remetidos, anualmente, em 
fevereiro, à consideração do Diretor de Saúde da Guerra e do Chefe do 
Estado-Maior do Exército; 
4º. Propor ao Diretor de Saúde da Guerra as medidas que julgar 
conveniente adotar para maior facilidades e eficiência do ensino; 
5º. apresentar ao chefe do Estado-Maior do Exército e ao Diretor de saúde 
da Guerra o relatório anual sobre os vários serviços da escola, relativas à 
instrução; 
Solicitar ao Diretor de Saúde as providências para que este obtenha que 
sejam postas à disposição da escola uma ou mais formações sanitárias 
regimentais e a 1ª Formação Sanitária Divisionária com o pessoal e 
material, para os exercícios práticos”. (BRASIL, 1921) 
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O Art. 611 do Decreto mencionado determinou que o corpo docente fosse 

formado pelos militares da Missão Militar Francesa. O Art. 612 definiu como 

instrutores para ensino clínico e de laboratório os chefes de serviço do Hospital 

Central do Exército, Laboratório Militar de Bacteriologia e Laboratório Químico 

Farmacêutico Militar. 

A Escola de Aplicação do Serviço de Saúde começou a funcionar em 02 de 

outubro de 1922 apenas com o curso de aperfeiçoamento com o seguinte programa:  

- Duração: 123 (cento e vinte e três) dias; 

a) curso de Serviço de Saúde em Campanha; 

b) Curso do Serviço em Tempo de Paz; 

c) Série de conferências técnicas. 

O programa fixava 03 (três) conferências por semana para cada um dos 

cursos e mais um dia reservado para exercícios e trabalhos práticos diversos. Além 

das aulas e conferências, os médicos franceses também dirigiam os trabalhos 

práticos. 

No seu discurso na aula inaugural, o diretor de ensino da Escola de Aplicação 

do Serviço de Saúde, Louis Marland, da Missão Militar Francesa, falou sobre o 

imperativo de especializar em medicina e farmácia militar os médicos e 

farmacêuticos admitidos no Serviço de Saúde do Exército. Somente após alguns 

anos de vivência em hospitais e corpos de tropa estes militares seriam 

aperfeiçoados. O curso de aperfeiçoamento cumpria ainda outras finalidades: 

atualizar os militares às novas técnicas do Serviço de Saúde Militar e proporcionar 

uma especialidade a escolha dos alunos, no Hospital Central do Exército ou em 

hospitais civis. Em relação aos conteúdos a serem ministrados, Marland adiantou 

que estes seriam baseados no funcionamento do Serviço de Saúde do Exército 

Francês na I Guerra Mundial.  

Cumprindo as determinações da Missão Militar Francesa, o curso em 

Aperfeiçoamento teve uma das suas instruções práticas durante as manobras de 

Saicã, realizadas no estado do Rio Grande do Sul em 1922. Nesses exercícios, o 

sucesso das aplicações do Serviço de Saúde foi confirmado na queda nas 

estatísticas de baixas nas enfermarias. Destacaram-se para esse bom resultado as 

medidas profiláticas utilizadas pelo destacamento de saúde empregado nesse 

evento, sobretudo a vacinação e a higiene militar. 
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4.2 Ajustes e evolução 

 

O Decreto nº 15230, de 31 de dezembro de 1921, tratou a respeito do serviço 

odontológico em apenas poucos artigos. Os Art. 674 e 675 determinaram que o 

serviço odontológico funcionasse através de instruções especiais, organizadas na 

Diretoria de Saúde e aprovadas pelo Ministro da Guerra. Este serviço funcionava 

sempre sob coordenação do serviço de saúde, ficando os dentistas diretamente 

subordinados aos respectivos chefes médicos. Entretanto, já houvera manifestações 

favoráveis à incorporação dos dentistas militares nas fileiras do Exército: 

 
“Considerando que nenhum higienista desconhece o papel da dentística 
operatória no que diz respeito à higiene individual e na relação com a 
integridade do aparelho digestivo.  
Considerando que o dentista é um colaborador necessário e indispensável 
do cirurgião, contribuindo grandemente para evitar as disponibilidades nas 
fileiras. 
Considerando que os relatórios de todos os exércitos beligerantes 
apresentados no Congresso Inter-aliados em França, dão testemunho 
favorável, às organizações do serviço dentário militar, a Sociedade Médico 
Cirúrgica Militar resolve interessar-se junto aos poderes competentes, pelo 
restabelecimento do quadro de dentistas do Exército, segundo organização 
eficiente, de conformidade com a necessidade do próprio Exército”. (BRASIL, 
1921) 

 
Em concordância com o acima exposto, o relatório do Ministério da Guerra de 

1922 trouxe a reivindicação do restabelecimento do quadro de dentistas para o 

Serviço de Saúde do Exército, enquanto os Relatórios de 1922 e 1924 apontaram 

para urgência deste quadro:  

 
“Estou convencido de que a extinção do quadro de dentistas pela lei nº 
2924, de 5 de janeiro de 1915, foi absolutamente inconveniente. 
O tratamento dentário não é, como poderá figurar-se às pessoas estranhas 
a essas questões, um mero ponto de estética. 
Não fora nossa atual situação financeira, eu não hesitaria em aconselhar 
vivamente o reestabelecimento do quadro de cirurgiões dentistas.” 
“A formação sanitária, para ser completa, não lhe há de faltar, o cirurgião 
dentista. No curso das operações militares de 1924 houve casos graves em 
que coube a esse especialista fazer o tratamento do doente em toda a sua 
duração. 
O restabelecimento do quadro de dentistas do Exército é uma necessidade 
que hão de conhecer até aqueles que não se contentam com menos do que 
com fatos e experiência. 
Todos sabem que a saúde é gravemente prejudicada, quando não há bons 
dentes, sem os quais não há boa nutrição. [..] 
O dentista é, outrossim, um colaborador direto do médico no serviço de 
higiene, no que concerne aos processos infecciosos por via bucal e às 
doenças de origem dentária”  
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Da mesma forma que a Missão Militar Francesa entendia o Exército como um 

todo, os médicos franceses concebiam todas as esferas do Serviço de Saúde 

atuando em conjunto. Assim, reforçavam a necessidade de especialização dos 

profissionais desta área, bem como a importância da integração deste Serviço com 

os outros serviços de apoio logístico (aprovisionamento, manutenção e transporte). 

Segundo o Relatório de 1924 do diretor de ensino da Missão Militar Francesa, 

Louis Marland, este curso funcionava de maneira precária, diferentemente do que 

fora proposto pelo Decreto nº 15230, de 31 de dezembro de 1921. As principais 

causas apontadas pelo relator para a deficiência do curso diziam respeito ao tempo 

menor que o previsto para a realização do mesmo; redução da carga de estudo e a 

permanência dos alunos em seus serviços cotidianos. Este último ponto prejudicava 

a frequência ao curso e impedia a convocação de oficiais do interior do país. Assim, 

somente os militares lotados no 1ª Região Militar (Rio de Janeiro, capital federal à 

época) poderiam realizar o curso. 

Em relação ao curso de Aplicação, Louis Marland alertou sobre a 

necessidade de inicia-lo imediatamente, pois os médicos e farmacêuticos eram 

admitidos no Serviço de Saúde do Exército como militares, assumindo funções sem 

ter a devida formação militar seja na Escola e/ou corpo de tropa. O isolamento 

destes militares nas diversas guarnições do país prejudicava o cumprimento das 

suas funções, e somente com uma sólida reparação se poderia minimizar essa 

deficiência. O mesmo relator apontou para a carência de especialistas nos quadros 

do Exército, falta de material sanitário e de preparo do pessoal de saúde subalterno 

(enfermeiros e padioleiros) para compor uma tropa sanitária. A falta de especialistas 

poderia ser resolvida na legislação vigente e que não estava sendo cumprida, pois o 

referido curso tinha duração de apenas 04 (quatro) meses. (VELLOSO, versão 

eletrônica). 

O Relatório do Ministério da Guerra de 1924 foi de encontro a esse ponto de 

vista. Neste Relatório, foi possível verificar a diferença em relação aos anteriores no 

sentido de apresentar a carência de pessoal de forma mais esclarecida:  

 
“A especialização é uma necessidade sempre mais urgente, e a formação 
sanitária ideal seria um grupamento de todas as especialidades. 
Não esqueçamos, entretanto, que todo verdadeiro especialista deve ser, 
acima de tudo, um médico. Médico nesse sentido deve também ser 
operador mesmo, ou seja um cirurgião geral, ou um técnico especializado 
Pode-se mesmo dizer que a especialização em medicina é mais nociva do 
que útil se o médico não tem um largo preparo geral.  
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Mas a seleção do recrutamento, consoante as aptidões para o serviço 
armado, ou para o serviço auxiliar, e mediante a declaração de 
incapacidade temporária, ou definitiva, reclama o concurso de todos os 
especialistas.” 
“Médicos – É incontestável a necessidade da formação de especialistas no 
corpo de saúde do Exército. 
Os últimos acontecimentos revolucionários tonaram muito sensível 
necessidade imperiosa de se terem organizadas equipes cirúrgicas, 
constituídas por pessoal habilitado para executar qualquer intervenção, e 
sobretudo já habituado a trabalhar junto, para maior rendimento de sua 
ação. 
Nem só, porém, a falta de cirurgiões se tem feito no Exército. Radiologistas, 
oftalmologistas, otorrinolaringologistas, neuropsiquiatras, são médicos 
especializados que devemos ter no Exército, dada a importância do papel 
que lhe cabe no tratamento dos feridos e doentes de guerra” 
 

O mesmo Relatório apontava que o quadro de farmacêuticos se encontrava 

completo até aquele momento e a organização definitiva do quadro de enfermeiros 

dos hospitais militares após o término do curso. Destacava também a participação 

de uma comissão do Serviço de Saúde do Exército no III Congresso Internacional de 

Medicina e Farmácia Militares realizado em abril de 1924 na cidade de Paris – 

França, e a realização de um estudo para montagem de uma ambulância mista. Esta 

deveria ser adaptável às diversas condições de operação pelo país, com material 

apropriado para aproximar-se da linha de combate a fim de realizar cirurgias tão 

rápido quanto o preconizado pela ciência da época com intuito de minimizar as 

complicações dos ferimentos de guerra. 

O Relatório seguinte de 1925 referia as diversas diretrizes da Diretoria de 

Saúde solucionar o problema da falta de formação de médicos militares e resolver o 

problema de carência de especialistas: 

 
“É propósito da Diretoria de Saúde não retardar o funcionamento da Escola 
de Aplicação do Serviço do Exército em tempo de paz, no intuito de terem 
os médicos o conhecimento indispensável dos regulamentos militares e a 
necessária instrução de medicina e tática sanitária puramente militares, 
quando em contato com tropa nas múltiplas atribuições que lhe outorgam os 
regulamentos. [...] 
Esta divisão elaborou um projeto de regulamento para a formação do 
quadro de médicos especialistas do Exército, cujo título deve ser 
conquistado mediante uma assistência oficial às clínicas especiais de 
professores das faculdades de medicina do país”. 
 

O curso de Aplicação somente foi inaugurado em 1926 e começou suas 

atividades em 1927. Apenas em 1928 o curso de Aperfeiçoamento passou a ter a 

duração de 06 (seis) meses, com os alunos licenciados das suas funções nas 

unidades a fim de se dedicar ao curso. Pela primeira vez houve alunos médicos e 

farmacêuticos de outras Regiões Militares. (SILVA, 1958). 
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A proposta de contrato entre Brasil e França determinava que os instrutores 

franceses fossem substituídos gradativamente, mediante o progresso técnico-

científico dos militares brasileiros. Desta forma, em 1928 o TC Médico Affonso de 

Souza Ferreira realizou uma conferência no Curso de Cirurgia de Guerra com o 

título “Considerações sobre problemas cirúrgicos do funcionamento do Serviço de 

saúde em Campanha”. Nessa palestra, relembrou os conhecimentos já existentes 

sobre os elementos que regulam o exercício da cirurgia e os fundamentos da ferida 

de guerra. A instrução tinha como objetivo principal destacar a triagem, evacuação e 

hospitalização dos feridos de guerra e os princípios de evacuação, subordinados às 

exigências das necessidades de assistência. Os ensinamentos não foram baseados 

somente em estudos de publicações, pois este médico militar esteve na França 

entre 1916 e 1917, em viagem de estudo e acompanhou a organização das 

formações sanitárias da frente de batalha e os hospitais da retaguarda e interior. 

Preocupou-se nessa ocasião principalmente em observar as cirurgias de guerra.  

O subtítulo “Considerações gerais sobre a importância da operação primitiva 

precoce e sua correlação com a rapidez e a brevidade do transporte” destacava 

esse tipo de intervenção cirúrgica a fim de evitar evolução de infecções nos feridos. 

Para isso, se deveria dar prioridade à evacuação após uma triagem rápida e 

eficiente a fim de otimizar as evacuações mais urgentes com maior chance de 

sobrevivência aos feridos: “sem boa triagem não há boa evacuação” (FERREIRA, 

1928). A evacuação deveria ser o mais rápido possível, da linha de frente para a 

retaguarda, respeitando as condições da situação do momento, pois em conflitos, 

nem as condições favorecem o bom andamento dos serviços auxiliares. Como 

medidas temporárias até o socorro apropriado, o palestrante destacou a utilização 

de suturas. Os exemplos ao emprego desses procedimentos, triagem e evacuações 

foram retirados das operações militares francesas em 1917. No entanto, o TC Souza 

Ferreira apontou a necessidade de adaptações dos métodos franceses ao Serviço 

de Saúde do Exército Brasileiro, pois França e Brasil possuíam territórios e meios de 

transportes dessemelhantes: 

 
“Será possível no nosso território o emprego das suturas primitivas nos 
moldes clássicos? 
Nas condições atuais do nosso país, com poucas vias férreas e medíocres 
estradas de rodagem, despovoado e sem recursos pelo interior a dentro, a 
sutura primitiva precoce terá restrita aplicação”. (FERREIRA, 1928) 
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A conferência acima mencionada foi baseada no relatório dos médicos 

militares Dopter, Uzac e Duguet “De l´organisation générale des evacuations des 

malades et blésses dans armés campgne” (Arch de Med et Ph Mil, ago. 1923). 

Destaca-se nas referências do instrutor TC Souza Ferreira o médico militar Dyguet. 

(p. 247) 

Em 1931, o TC Souza Ferreira realizou uma apresentação na Escola de 

Estado Maior do Exército com o título: “Dados técnicos relativos aos ferimentos de 

guerra que condicionam a tática sanitária” (FERREIRA, 1931), baseada na anterior, 

seguindo praticamente a mesma sequência (ferimentos, infecções, suturas, triagem 

e evacuação) e utilizando as mesmas referências. Entretanto apresentou um novo 

ponto, a importância do Hospital de Evacuação nos primeiros socorros para suprir o 

afastamento dos hospitais de retaguarda. 

Segundo Souza Ferreira, princípios técnicos e teóricos de funcionamento do 

Serviço de Saúde em campanha, baseados nas ciências médico-cirúrgicas, da 

higiene e da medicina preventiva à tropa, não teriam alterações, seja na guerra ou 

na paz. Após explanação do Serviço de Saúde em campanha, o conferencista 

destacou a importância do Estado Maior no apoio a esse serviço. O sentido era de 

maior interação entre o comando e os serviços, sobretudo o de saúde. Nesse 

sentido, caberia ao Estado Maior aparelhar, conceder recursos e, na medida do 

possível, priorizar o Serviço de Saúde a fim de melhorar o cumprimento de suas 

funções. Ao fim da palestra, o autor acreditou ter conscientizado os alunos sobre a 

importante missão do Serviço de Saúde num eventual conflito: 

 
“[...] estamos crentes que ficaste agora ao corrente da importância com que 
os dados técnicos, relativos aos ferimentos de guerra influem 
poderosamente na organização do seu tratamento segundo a técnica mais 
aperfeiçoada nos tempos presentes, podeis agora também estimar todo 
valor da vossa atuação na execução de uma série de medidas conducentes 
a facilitar convenientemente ao Serviço de Saúde os meios de transporte, 
que assegurem a mais correta evacuação, bem como no apoio e na 
concessão dos recursos indispensáveis ao bom desempenho d atarefa 
técnica que incube ao dito serviço, de sorte que possamos sempre, com 
vossa preciosa colaboração, tratar os feridos, algum dia, pelos métodos 
ideais das suturas primitivas. 
Na ação combinada do Serviço de Saúde com o Estado Maior, o General 
Comandante do Exército, em nome de qem foi edificado o plano de batalha, 
recebe do Chefe Superior do Serviço de Saúde, seu delegado, as partes 
relativas à ação, às vezes pedidos se há necessidade de apelo à sua 
autoridade. Se tudo foi bem concebido, diz Uzac, esta eventualmente não 
chega mesmo a se produzir.” (FERREIRA, p. 26-27, 1928) 
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Ao utilizar como referência o médico militar francês Uzac, o palestrante 

demonstra mais uma vez a fonte na qual baseava seus apontamentos. O Serviço de 

Saúde do Exército ainda seria influenciado pelos métodos franceses por um período. 

Essa afirmativa encontra-se justificada na tradução pelo 1º Tenente Farmacêutico 

Arlindo Viana do documento “Método prático para purificação da água durante as 

marchas dos regimentos”, de M. Garret, Major Médico, Chefe do serviço médico do 

2º Regimento de Infantaria do Exército Francês. Esse texto foi publicado na Revista 

Militar Brasileira no ano de 1934. 
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5 DECADÊNCIA DO MODELO FRANCÊS 

 

Já na década de 1930, o modelo francês começou a deixar de ser referência 

sendo progressivamente substituído pelo modelo norte-americano. Os laços 

culturais e comerciais ficaram a cada dia mais débeis; aproximava-se o então o fim 

de uma parceria. O adido militar francês, Coronel Albert Buchalet, ao chegar do 

Brasil em novembro de 1948, reconhece (PARIS, 1948): 

 
Desde 1934/1936 nossa influencia começa a declinar ao proveito da alemã 
e da italiana por um lado e dos USA por outro. A partir de 1942 fomos 
substituídos pelos norte-americanos. Porém a lembrança de nossos oficiais 
mantém-se viva. 
 

Durante a MMF, a Europa passou por transformações, e neste no período 

entreguerras se destaca o retorno da Alemanha como potência militar, e novamente 

tornando-se um referencial para exércitos da América Latina. Os Estados Unidos 

aproximavam-se da liderança econômica mundial, assim como destacava-se entre 

as demais nações o seu poderio bélico. Os norte-americanos precisavam do Brasil 

naquele momento para fortalecer sua política nas Américas frente à Argentina, que 

se aproximava perigosamente da Alemanha. Eles forneciam uma alternativa 

interessante: mais próximos geograficamente e tendo interesses nas matérias-

primas exportadas pelo Brasil, sendo assim poderiam se tornar parceiros 

promissores. Outro motivo era o grande interesse em formar um bloco de poder no 

continente americano onde pudessem exercer pressões e influências, concorrendo 

com seus tradicionais rivais europeus. Entretanto, a indústria norte-americana não 

conseguia responder à demanda brasileira em material bélico, pois estava ocupada 

com o armamento de seu próprio Exército e a questão do alinhamento brasileiro 

ficou sob expectativa por pouco mais de um ano. 

A III Reunião de Consulta dos Ministros de Relações Exteriores das 

Repúblicas Americanas, realizada no Rio de Janeiro no mês de janeiro de 1942 viria 

esclarecer as posições brasileiras e demais países da América Latina. Nessa 

oportunidade, cumprindo o acordo firmado com nações do continente, o Brasil 

rompeu relações diplomáticas com as nações do Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Foi 

assinado um acordo de cooperação militar, prevendo a criação da Comissão Militar 

Mista Brasil-Estados Unidos (CMMBEU), que funcionaria tanto no Rio de Janeiro 

quanto em Washington (BRASIL, 1942). Também estava previsto neste acordo o 
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envio de tropas brasileiras para a Europa, em contrapartida haveria o fornecimento 

de equipamento militar e recursos necessários para a construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional. O acordo também previa cooperação na área do ensino com o 

envio de oficiais brasileiros para as três principais escolas militares do país: Fort 

Gullick, Fort Leavenworth, e National War Collegue. Segundo Svartman, o processo 

de americanização do Exército brasileiro se consolida a partir deste momento 

(SVARTMAN, 2006). Embora a formação técnica se realizasse em parte nos 

Estados-Unidos, a totalidade dos oficiais enviados para estes estágios ainda possuía 

grande cultura militar francesa.  

O declínio da França, assim como da Alemanha, foi político, mas suas 

influências culturais e militares permaneceram vivas, transmitidas, sobretudo pela 

geração de oficiais formados sob a égide da Missão Francesa e da influência alemã. 

Não há dúvidas que os estágios nos Estados Unidos objetivavam a mudança de um 

modelo de guerra francês para um modelo norte-americano e alemão de guerra de 

movimento.  

Entretanto, somente com a entrada dos dois países na II Guerra Mundial 

iniciou efetivamente a mudança brasileira do modelo norte-americano. Nesse 

sentido a Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi decisiva. Durante a sua 

preparação, inúmeros oficiais combatentes foram realizar cursos e estágios nas 

unidades de suas respectivas armas nos Estados Unidos. O contato com as 

instalações militares, industriais e com a sociedade mobilizada para a guerra, entre 

os anos de 1943 e 1945, teve forte impacto na atitude dos oficiais brasileiros a 

respeito daquele país. Manuais foram traduzidos e uma grande quantidade de 

armamento e equipamento foi adquirido pelo Brasil. O planejamento, recrutamento, 

treinamento, envio e atuação de uma divisão expedicionária, com suporte norte-

americano, constituiu um singular aprendizado para o Exército Brasileiro. 

Treinamento, alimentação e disciplina passaram a ter um enfoque distinto desde 

então (MAXIMIANO, 2010). 

Porém, o que poderia ser chamado de uma americanização do Exército 

Brasileiro durante a II Guerra não deixou de criar tensões e resistências internas. 

Durante a guerra, o processo de mudança militar ocorreu em dois níveis e 

velocidades distintos. O da FEB, intensivo e rápido, e o do restante da força, 

superficial e lento. No futuro, a rápida desmobilização da divisão expedicionária e a 

distinção que se criou entre o “Exército da FEB” e o “Exército de Caxias” expressam 
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a ambiguidade não apenas do regime, mas da própria organização quanto às 

mudanças ocorridas entre 1943 e 1945. 
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6 FEB E A NOVA DOUTRINA 

 

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi formada oficialmente pela Portaria 

Ministerial nº 47-44, do dia 9 de agosto de 1943, assim como delineava a 

composição da 1º Divisão de Infantaria Expedicionária (DIE) em linhas gerais. O 

Boletim Reservado do Exército nº 16, expedido no dia 13 do mesmo mês, 

determinava quais unidades existentes deveriam compor a FEB, e as novas 

formações a serem criadas.  

A composição foi a seguinte: Comando e Estado-Maior da 1ª DIE; unidades 

de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia; Esquadrilha de Ligação e 

Observação; Elementos de Tropa Especial e o Batalhão de Saúde (unidade 

baseada na antiga 1ª Formação Sanitária). (BRASIL, 1945) 

Além, destas, foram criadas unidades não-divisionárias: Comando da FEB, 

Inspetoria-Geral da FEB, Serviço de Saúde da FEB, Agência o Banco do Brasil, 

Pagadoria Fixa, Seção Brasileira de Base, Depósito de Intendência, Serviço Postal, 

Serviço de Justiça e Depósito de Pessoal. Estas unidades não-divisionárias foram 

criadas dentro do plano de se formar um Corpo-de-Exército com três divisões de 

infantaria expedicionária, uma vez que esta expectativa não ocorreu elas serviram 

apenas às necessidades da 1ª DIE. 

A Portaria Ministerial nº 47-44, de 9 de agosto de 1943, publicada no Boletim 

Reservado do Exército, de 13 de agosto de 1943, estabeleceu as primeiras normas 

gerais de estruturação da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, fixando-lhe como 

estrutura para o apoio de saúde, o Batalhão de Saúde, proveniente da 1ª e 2ª 

Formações Sanitárias, sediadas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

organizado em Valença, Estado do Rio de Janeiro. (MORAES, 2005) 

O 1º Batalhão de Saúde, criado pelo Decreto-Lei Reservado número 6071-A, 

de 6 de dezembro de 1943, como parte integrante da 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária, foi uma nova unidade em substituição com acentuada vantagem aos 

antigos Grupos de Padioleiros Divisionários, os GPD da guerra de 1914-1918. Esta 

Organização Militar de Saúde estava imediatamente subordinada ao Comando da 

Divisão empregada em combate (REIS, 1969). 

 O Batalhão de Saúde era constituído por uma Companhia de Comando e 

Serviço, uma Companhia para Tratamento e três Companhias de Evacuação  
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O Serviço de Saúde brasileiro, no entanto, não dispunha de hospitais 

próprios, formando deste modo “Grupos Suplementares em Hospitais Norte-

Americanos”, onde funcionavam as “Seções Brasileiras”. Além disso, a dificuldade 

de comunicação era grande, visto que poucos integrantes do Serviço de Saúde 

falavam inglês. (MOURA, 1990). 

No que se refere à organização doutrinária do Serviço de Saúde, houve a 

necessidade de mudanças, sendo abandonada a organização francesa para uma 

organização mais alinhada ao modelo norte-americano (Destacamento de Saúde, 

Batalhão de Saúde, Hospitais Cirúrgicos de Urgência, de Evacuação e de 

Guarnição) (ALBERTO, 2001).  

A instrução para o Serviço de Saúde foi programada na área de primeiros 

socorros, triagem, intervenção cirúrgica em ambiente tático, normas de evacuação, 

tratamento e transporte de feridos, cadeia de evacuação, suprimento e manutenção, 

ou seja, uma reciclagem para a adaptação à doutrina norte-americana (MOURA, 

1990; ROUSSEAU, 1991). 

O Serviço Saúde da FEB, órgão integrante do Estado Maior Especial, de 

acordo com os entendimentos internacionais firmados com os Estados Unidos, 

deveria abandonar sua organização militar baseada em moldes franceses. 

Desapareciam as Formações Sanitárias Regimentais e Divisionárias, assim como os 

Grupamentos de Padioleiros e de Ambulância Divisionárias.  

Formou-se então, uma nova organização militar composta por: Chefia do 

Serviço de Saúde da F.E.B; Destacamento de Saúde (Tropa Especial); Chefia do 

Serviço de Saúde de Divisão; Batalhão de Saúde; Grupos Suplementares Brasileiros 

em Hospitais Norte-americanos (G-SBHNA) e Serviço de Saúde do Corpo de Tropa. 

(MOURA, 1990; ALBERTO, 2001)  

Foram previstos quatro G-SBHNA com o pessoal médico, de enfermagem e 

serviços auxiliares, considerados necessários ao tratamento dos pacientes 

brasileiros que seriam baixados nos hospitais americanos. Entretanto, apenas três 

destes Grupos seguiram para a Itália.  

Sua organização era flexível, permitindo adaptações às circunstâncias 

peculiares do momento. Cada grupo era subdividido em duas seções e cada seção 

com suas equipes em número de especialidades variáveis.  

Assim, a Divisão de Infantaria Expedicionária tinha as seguintes instalações 

de Saúde, em cadeia de evacuação: Posto de Socorro de Batalhão; Posto de 
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Socorro Divisionário e Posto de treinamento Divisionário. Deste último, as baixas 

seguiam para o Hospital Cirúrgico Móvel e as demais para o Hospital de Evacuação, 

ambos americanos. 

Diante de uma nova organização, fez-se necessária uma adaptação visando à 

unidade de doutrina de emprego dentro dos novos moldes. Tal doutrina destaca a 

importância de um sistema eficiente de apoio logístico atualizado, na qual seriam 

priorizados a rápida evacuação e o pronto atendimento, a disponibilidade de meios e 

um efetivo de pessoal suficiente e capaz (MOURA, 1990).  
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7 CONCLUSÃO 

 

A Missão Militar Francesa trouxe avanços para o Exército Brasileiro. “Sob o 

influxo da Missão Militar Francesa, o Exército adquiriu, de forma permanente, o 

estímulo para a modernização e aperfeiçoamento profissional” (COELHO, 2000).  

Em relação ao Serviço de Saúde praticamente criou-o, pois esse Serviço mal 

funcionava antes da atuação dos militares franceses, sendo à época praticamente 

“um mundo a criar”.  

A mentalidade de profissionalização foi exigida como forma de permanência 

dos instrutores franceses. Realizaram duras críticas ao que havia e sobre a falta da 

atenção aos progressos previstos por eles. Em princípio, buscavam atuar nas 

esferas superiores, no entanto, ao perceberem que não havia formação básica para 

médicos e farmacêuticos brasileiros, precisaram intervir também na formação inicial. 

A ênfase nos médicos e farmacêuticos deriva da própria noção da época de 

que estes profissionais eram o centro de todo Serviço de Saúde, seja civil ou militar, 

constatado nos Relatórios do Ministério da Guerra e nas publicações da Revista de 

Medicina Militar do período. Assim, o trabalho seguindo essa premissa, procurou 

descrever a evolução do Serviço de Saúde através dos quadros destes profissionais. 

A Missão Militar Francesa reformulou a mentalidade do Corpo de Saúde do 

Exercito Brasileiro, tendo este passado a ser mais coeso, com uma formação e 

procedimentos padronizados. Destaca-se as medidas profiláticas e inovações como 

os exercícios realizados na prática, fugindo das manobras simuladas apenas 

baseadas na teoria, com isso o Serviço de Saúde pode melhorar sua organização 

devido ao treinamento mais próximo da realidade. 

Apesar da permanência da Missão Militar por duas décadas houve o declínio 

da influência francesa, esta doutrina falhou no acompanhamento da evolução 

tecnológica no período entreguerras e compreender o que esta evolução mudou nas 

ciências militares. Mesmo tendo ocorrido a mudança doutrinária do modelo francês 

para o norte-americano, como de fato ocorreu, essa mudança foi drástica apenas no 

corpo da doutrina, não em suas bases, que permaneceram as mesmas.  

Uma segunda conclusão é de que, na verdade, não houve uma substituição 

total de doutrinas, mas sim uma integração entre as mesmas, formando um modelo 

distinto, misto das duas, sob a qual a FEB se fundamentou e o Serviço de Saúde se 

organizou durante sua campanha na Itália. Esse modelo foi composto das bases 
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estáveis da doutrina francesa, por assim dizer, daquela limitada doutrina brasileira 

anterior à Missão Militar Francesa, associada com os ensinamentos da escola 

francesa, e combinada com o corpo da doutrina norte-americana, que a FEB teve 

que adotar para combater junto ao Exército dos EUA na Europa. 

A constante evolução dos exércitos, com seus modos de fazer a guerra, 

assim como a problemática da influência destes na doutrina do Exército Brasileiro é 

um assunto que traz o interesse por um estudo anda mais amplo, inclusive por 

incluir um extenso período do pós-guerra, ao qual o limite deste trabalho extrapola, 

mas que uma pesquisa mais aprofundada poderá elucidar no futuro. 
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