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RESUMO

 A atuação do Serviço de Saúde em uma guerra é de fundamental importância para 
todo Exército em combate e muito se aprende com as experiências adquiridas nos 
confrontos. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais letal da história da humanidade 
e a participação do Brasil ocorreu tardiamente, devido a aspectos políticos e econômicos  
do governo de Getúlio Vargas. Este artigo, tem como objetivo apresentar como se 
estruturou e como foi a atuação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro durante a 
Campanha da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Pretende também apresentar as 
contribuições desse apoio, para o Serviço de Saúde do Exército atual. Para isso, foi 
realizada uma revisão bibliográfica, durante o período de 01/05/2020 a 30/09/2020, com 
coleta retrospectiva de dados, através de artigos, séries históricas, livros e revistas 
científicas, sobre o cenário brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, a formação da 
Força Expedicionária Brasileira, a estruturação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 
na Campanha da Itália, pontos positivos e negativos de sua atuação, além da 
contribuições de suas ações para a medicina militar no pós-guerra. Os seguintes 
descritores foram utilizados: "Serviço de Saúde", “Exército Brasileiro”, “Segunda Guerra 
Mundial”, “Campanha da Itália", “FEB”. Verificou-se que a atuação do Serviço de Saúde 
Brasileiro na Segunda Guerra Mundial ocorreu através do envio de mão de obra humana 
subordinada ao Exército norte-americano. Pela primeira vez as mulheres participaram do 
meio militar. Apesar das várias adversidades encontradas, a missão foi cumprida com 
êxito. Deve haver sempre o incentivo para que o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 
se encontre sempre pronto, para ser empregado em qualquer ameaça ou adversidade.
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ABSTRACT 

 The performance of the Health Service in a war has a fundamental importance for 
the entire Army in combat and much is learned from the experiences acquired in the 
confrontations. The Second World War was the most lethal conflict in the history of 
humanity and the participation of Brazil occurred late, due to political and economic 
aspects of the Getúlio Vargas government. The purpose of this article is present how the 
Brazilian Army Health Service was structured and its action during the Italy Campaign in 
the Second World War. It also intends to present the contributions of this support to the 
current Army Health Service. For this, a bibliographic review was carried out, from 
05/01/2020 to 09/30/2020, with retrospective data collection, through articles, historical 
series, books and scientific magazines, about the Brazilian scenario during the Second 
World War, the formation of the Brazilian Expeditionary Force, the structure of the Brazilian 
Army Health Service in the Italy Campaign, positive and negative points of its 
performance, in addition to the contributions of its actions to military medicine in the post-
war period. The following descriptors were used: "Health Service", "Brazilian Army", 
“Second World War", "Italy Campaign", "FEB". It was found that the performance of the 
Brazilian Army Health Service in the Second World War occurred through of sending 
human labor subordinated to the United States Army. For the first time women participated 
in the military force. Despite the various adversities encountered, the mission was 
successfully accomplished. The Health Service of Brazilian Army must be encouraged to 
always be ready, to be employed in any threat or adversity. 

Key Words: Health service; Second World War; Italy Campaing; Brazilian Expedicionary Force; Brazilian 
Army. 



1. INTRODUÇÃO 

 A Segunda Guerra Mundial foi um grande marco na história do Brasil e do Mundo. 

Teve a duração aproximada de seis anos, estendendo-se de 1939 a 1945. A guerra 

iniciou-se na Europa, no dia primeiro de setembro de 1939, após a invasão da Polônia 

pelos alemães e foi o conflito mais letal da história da humanidade. Estima-se que houve 

cerca de cinquenta a setenta milhões de mortes (SOMMERVILLE, 2018). 

Duas grandes alianças foram formadas a partir dai: os Aliados (Reino unido, 

França, União Soviética e Estados Unidos) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). O primeiro 

grupo foi apoiado por vários outros países, incluindo o Brasil.  

O Brasil a princípio mantinha a neutralidade, mas era pressionado pelos norte-

americanos e pela opinião pública, que cobravam um posicionamento do governo de 

Getúlio Vargas em relação ao apoio aos países em guerra.  Somente após a entrada dos 

Estados Unidos na Guerra é que o Brasil declarou Guerra ao Eixo. 

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi constituída por cerca de 25.000 homens 

e mulheres, provenientes de todos os estados brasileiros, sob o comando do Marechal 

Mascarenhas de Morais, com o objetivo de combater o nazifascismo na Itália (DE 

MORAES, 2009). 

Destaca-se dentro da FEB, o apoio do Serviço de Saúde, constituído por 1 

Batalhão de Saúde, composto pela Primeira Formação Sanitária do Rio de Janeiro e a 

Segunda Formação Sanitária de São Paulo (CARDOSO 2009). 

1.1 PROBLEMA 

A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918 e envolveu grandes potências 

de todo o mundo. O Brasil apoiou os países da Tríplice Entente, porém teve apenas uma 

participação discreta, já que sua industria bélica não era suficientemente desenvolvida.  

A própria medicina  na época era muito defasada em comparação com a medicina 



atual. Não existiam antibióticos, os cuidados com a higiene eram precários, transfusões 

de sangue eram complicadas e raras, os anestésicos disponíveis limitavam as cirurgias 

mais complexas. As mortes devido a doenças infecto-contagiosas, infecções de ferida 

operatória e transfusões de sangue, eram tão frequentes quanto as ocasionadas por 

ferimentos diretos do campo de batalha (CABRAL, 2018). 

Ainda assim, o Brasil enviou em 1918, uma Missão Médica, com 150 profissionais, 

comandada pelo Cel Nabuco de Gouvêa, que materializou-se no apoio dado a população 

francesa contra a epidemia de gripe espanhola que assolava a Europa nesta época 

(CARDOSO, 2009). 

 Anos após, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa novamente de 

uma guerra, enviando tropas para apoiar os países ditos Aliados, através da formação da 

FEB.  

 A medicina também evoluiu em relação aos procedimentos e tratamentos 

oferecidos aos feridos.  Era possível realizar transfusões de sangue com volumes 

maiores. Novas medicações foram descobertas, como anestésicos mais potentes que 

propiciavam cirurgias de maior complexidade e duração. A descoberta da Penicilina 

conseguiu combater com eficácia vários tipos de infecção. Novas técnicas de cirurgia 

plástica e tratamento de queimaduras foram aplicadas. Os psiquiatras estavam mais 

atentos ao “choque de bomba”, trauma psicológico descrito durante a Primeira Guerra 

Mundial. Melhores condições de saneamento básico evitaram a rápida proliferação de 

muitas doenças infecto-contagiosas. (IWM, 2020). 

Cabe ressaltar, que ao mesmo tempo que a medicina evoluía, a indústria bélica 

também aumentava seu poder de fogo e destruição, através do desenvolvimento de 

armas mais letais, inclusive armas nucleares. 

Muito se aprendeu com a experiência do Serviço de Saúde durante as Guerras. Este 

artigo, propõe-se a realizar uma revisão bibliográfica sobre o papel e a atuação do 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro na Campanha da Itália, durante a Segunda 

Guerra Mundial. Também pretende identificar possíveis lacunas de oportunidade, que 

possam gerar melhorias e aperfeiçoamentos para o Serviço de Saúde do Exército, em 

tempos de Guerra e de paz. 



1.2 OBJETIVO 

 Pretende-se estruturar o apoio e as ações do Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro durante a Campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial, através do envio de 

tropas pertencentes a FEB, além de demonstrar as contribuições para o Serviço de Saúde 

do Exército Brasileiro no pós-guerra. 

1.2.1 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 - Revisar dados sobre a estruturação e o apoio do Serviço de Saúde Brasileiro, 

durante a Campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial. 

 - Demonstrar pontos positivos e negativos da atuação do Serviço de Saúde 

Brasileiro na Campanha da Itália. 

 - Apresentar as contribuições do apoio do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

na Campanha da Itália, para o Serviço de Saúde do Exército atual. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro é responsável por prover assistência 

médico-hospitalar a militares da ativa, em combate ou não, militares da reserva, 

pensionistas e dependentes. É constituído por médicos, enfermeiros, dentistas, 

farmacêuticos, psicólogos, e sargentos de saúde, que trabalham na paz e na guerra para 

a manutenção da integridade física e mental da tropa e dos demais usuários.  

 É um serviço essencial e de pronto-emprego que deve acompanhar as evoluções 



históricas e tecnológicas e estar em constante aperfeiçoamento e melhoria. 

 Com o presente estudo pretende-se contribuir para o progresso e melhoria da 

medicina militar do Exército Brasileiro. 

2. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, com coleta retrospectiva de dados, através 

de artigos, séries históricas, livros e revistas científicas. 

As fontes de busca foram artigos científicos nas bases de dados do Pubmed, 

Embase e Cochrane, Portal de Revistas em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual de 

Saúde, Biblioteca digital do Exército Brasileiro, Arquivo Militar do Museu Militar Conde de 

Linhares, Literatura sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portal do Exército 

Brasileiro (www.eb.mil.br), Portal FEB (www.portalfeb.com.br), Portal do Museu Imperial 

da Guerra do Reino Unido (www.iwm.org.uk), Portal da revista Superinteressante 

(www.super.abril.com.br). A pesquisa foi realizada durante o período de 01/05/2020 a 

30/09/2020.  

Os seguintes descritores foram utilizados: "Serviço de Saúde", “Exército Brasileiro”, 

“Segunda Guerra Mundial”, “Campanha da Itália", “FEB”. 

Como critérios de inclusão do estudo foram considerados relevantes, estudos 

mundiais e nacionais, estudos publicados na área da saúde, subárea medicina e na área 

de história militar e estudos publicados em revistas ou periódicos Quali CAPES A1 até B2. 

Como critérios de exclusão, foram considerados relevantes, estudos que não 

sejam relacionados às ciências e história militar. 

3. O APOIO DE SAÚDE DO EXÉRCITO NA CAMPANHA DA ITÁLIA (II GM) 

http://www.eb.mil.br
http://www.portalfeb.com.br
http://www.iwm.org.uk


3.1 CENÁRIO BRASILEIRO DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 Durante todo o período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi 

governado pelo Presidente Getúlio Vargas. A preocupação do Presidente em expor a vida 

dos brasileiros num conflito fora do nosso continente, além da notória carência de meios 

militares e econômicos, retardou a entrada do Brasil na Guerra (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2020). Além disso, parte da cúpula estadonovista era simpática à 

Alemanha nazista e ao sistema facista de governo, o que dificultou a tomada de decisão 

de Getúlio Vargas. Tentando manter a neutralidade, o País assistia passivamente à 

agonia da França e a desesperada resistência da Inglaterra (ROQUE, 2020). 

 Os Estados Unidos também pressionavam o Brasil para tomada de uma decisão e 

desenvolveram uma intensa atividade diplomática tendo em vista o fortalecimento do pan-

americanismo. As conferências do Panamá, em 1939, de Havana, em 1940 e do Rio de 

Janeiro, em 1942, consolidaram a integridade continental. Na segunda delas assumiu-se 

o compromisso de que "todo atentado de um Estado não americano contra a integridade 

ou a inviolabilidade do território, contra a soberania ou a independência política de um 

Estado americano será considerado como ato de agressão contra os Estados que 

assinaram esta Declaração” (SALAFIA, 2020). 

 O cenário mudou ainda mais, ao surgirem submarinos nazi-facistas junto a costa 

brasileira. Vários navios mercantes brasileiros foram torpedeados pelos alemães e 

italianos, causando a morte de centenas de brasileiros. A opinião pública começou a 

cobrar um posicionamento do governo. 

  Após o ataque pelos japoneses, à base naval Americana de Pearl Harbor, os 

Estados Unidos declararam Guerra ao Eixo e o Brasil não tinha mais como manter a 

neutralidade. Sendo assim, em 31/08/1942, Getúlio Vargas declarou estado de Guerra em 

todo o território nacional (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020). 

3.2 FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE 

SAÚDE 

http://eb.mil.br
http://eb.mil.br


 Somente em agosto de 1943 foram estabelecidas as normas gerais para a 

estruturação da Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária, que ficou assim constituída: 

3 Regimentos de Infantaria, 4 Grupos de Artilharia, 1 Batalhão de Engenharia de 

Combate, 1 Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, 1 Batalhão de Saúde. Integrava 

este último, a primeira Formação Sanitária do Rio de Janeiro e a Segunda Formação 

Sanitária de São Paulo (JUNQUEIRA 2003). 

 Havia também elementos de tropa especiais, constituídos por 1 Esquadrilha de 

Observação, 1 Grupo de Caça da Força Aérea Brasileira, Companhia do Quartel General, 

Companhia de Manutenção, Companhia de Intendência, Companhia de Comunicações, 

Serviço de Guerra Química, Pelotão de Polícia, Serviço Religioso e Banda de Música 

Divisionária (JUNQUERA, 2003). 

 Tendo em vista a complexidade dos problemas a serem contornados, para adaptar 

a Divisão Brasileira nos mordes de uma Divisão Americana, somente no último trimestre 

de 1943, quando foi oficialmente nomeado o General Mascarenhas de Moraes para 

comandar a FEB, foram iniciadas as transformações de efetivos, seleção física dos 

convocados e concentração de todas as unidades no Rio de Janeiro, para um 

treinamento intensivo antes do embarque.  

 O embarque em navios se processou através do envio do primeiro, segundo, 

terceiro, quarto e quinto escalões da FEB, ao longo de julho de 1944 a fevereiro de 1945. 

Alguns integrantes foram ainda transportados por via aérea, totalizando 25.334 

participantes na Campanha da Itália (JUNQUEIRA, 2003) 

 O Batalhão de Saúde da FEB era formado por médicos, dentistas, enfermeiros, 

farmacêuticos e padioleiros, totalizando 1.396 componentes, comandados pelo Coronel 

Médico Emmanuel Marques Porto e era subordinado ao V Exército Americano. Além do 

Batalhão, o Serviço de Saúde também contava com Destacamentos Regimentais, Posto 

Avançado de Psiquiatria e Seção Brasileira de Hospitalização (CYTRYNOWICZ, 2003). 

 Alguns alunos de medicina e de odontologia tiveram suas formaturas adiantadas 

na faculdade, para poderem embarcar a tempo como oficiais militares de saúde, devido a 

carência de pessoal militar da ativa no Exército Brasileiro, na época (ROQUE, 2020). 

 Houve também a necessidade de criação de um Quadro de Enfermeiras para atuar 

no cenário da guerra, juntamente com o efetivo da FEB, em função de uma solicitação 



dos aliados norte-americanos, pois as enfermeiras americanas já estavam 

sobrecarregadas de serviço, além do mais não falavam a língua dos futuros pacientes 

brasileiros (CYTRYNOWICZ, 2003). 

 Ao todo participaram da FEB, 67 enfermeiras brasileiras. Cabe ressaltar, que todas 

foram voluntárias e concluíram o Curso de Emergência de Enfermeiras da Reserva do 

Exército. Eram em sua maioria samaritanas (formadas pela Cruz Vermelha em um curso 

de duração de 1 ano, o que corresponderia hoje em dia a um curso técnico de 

enfermagem) e voluntárias socorristas (também formadas pela Cruz vermelha em um 

curso básico de emergência, de apenas 3 meses). Apenas 8 eram enfermeiras 

oficialmente reconhecidas como profissionais, conforme a regulamentação federal e uma 

era parteira. Cabe ressaltar, que foram as primeiras mulheres a ingressar no serviço ativo 

das Forças Armadas do país (CYTRYNOWICZ, 2003).  

 O Serviço de Saúde era composto por uma Seção de Comando, três Companhias 

de evacuação (cada uma seu Pelotão de padioleiros, Pelotão de Posto de Socorro e 

Pelotão de Ambulância) e uma Companhia de Tratamento. Eles possuíam os elementos 

necessários para instalar um Posto de Socorrro Divisionário, onde os feridos recebiam 

tratamento imediato, sendo depois evacuados para o Posto de Triagem Divisionário e 

Hospitais na retaguarda (ROQUE, 2020). 

 Dessa forma, o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro foi representado através do 

envio de mão de obra humana, para atendimento nos posto médicos e hospitais 

americanos, sendo subordinados ao comando do V Exército Americano (MOURA, 1990). 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, houve alguns progressos em relação ao 

Serviço de Saúde em comparação com Primeira Guerra Mundial. Os feridos eram 

evacuados por meio de uma rede mais organizada entre postos médicos e hospitais. 

Dessa forma, o tempo entre a ocorrência do ferimento e o tratamento inicial foi encurtado, 

pois as instalações cirúrgicas ficavam mais perto da linha de frente e o transporte de 

feridos era feito através de veículos motorizados e até mesmo por via aérea (IWM, 2020). 

 O primeiro atendimento ocorria em Postos Médicos Regimentais, que 

frequentemente ficavam localizados em prédios e porões próximos a linha de combate. 

Após o atendimento inicial básico, se necessário o doente era evacuado para Hospitais 

de Campanha, mais recuados. 



3.3 APOIO DO DO SERVIÇO DE SAÚDE BRASILEIRO DURANTE A CAMPANHA DA 

ITÁLIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 É claro que sempre temos que fazer o possível para evitar uma guerra, mas 

quando infelizmente ela acontece, no final, temos sempre que refletir e aprender com a 

experiência vivida, por mais trágica que ela seja. E assim ocorreu com a FEB e o Serviço 

de Saúde do Exército Brasileiro, na Campanha da Itália. Como ponto positivo, o Serviço 

de Saúde Brasileiro teve a chance de vivenciar e colocar em prática o que pregam seus 

manuais e doutrinas, atuando direitamente em sua atividade fim. 

 Entretanto, o apoio de saúde prestado não foi realizado plenamente, visto que o 

Brasil não planejou, nem organizou a estrutura de evacuação de feridos. A estrutura física 

dos Postos Médicos, Postos de Triagem e Hospitais de Campanha, bem como a escolha 

de suas localizações, foi feita pelo Serviço de Saúde Americano, que já estava envolvido 

no conflito há mais tempo. 

 Outro ponto positivo do Serviço de Saúde Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, 

foi o ingresso das mulheres na carreira militar, através da criação do Quadro de 

Enfermeiras Militares. Pela primeira vez elas puderam participar do universo 

exclusivamente masculino das Forças Armadas. Houve uma mobilização nacional 

espontânea, desenvolvida por pressão popular, para a entrada do Brasil na Segunda 

Guerra e algumas brasileiras viram na profissão uma oportunidade em ajudar. 

 Por outro lado, as enfermeiras foram enviadas como civis, intituladas de 

“enfermeiras da reserva de terceira Classe”. Ao chegarem no Teatro de Operações, se 

depararam com as enfermeiras norte-americanas, todas oficiais, com patentes que 

variavam de tenente a coronel. Foram então, promovidas pelo comandante da FEB, a 

Segundo Tenente, apesar de permanecerem recebendo o soldo equivalente de um 

Terceiro Sargento (OLIVEIRA, 2009) 

 As dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde foram as mesmas 

enfrentadas pelos combatentes da FEB. A dificuldade de comunicação em outra língua, 

dificuldade em se adequar a novos hábitos, incluindo alimentares. Uniformes 

inapropriados para o clima europeu, principalmente ao rigoroso inverno. O Exército norte-

americano proveu uniformes de verão e de inverno aos brasileiros, que ainda assim 



precisaram comprar alguns acessórios complementares (BERNARDES, 2005) (EL 

COTIDIANO, 2005). 

 Apesar das adversidades encontradas, a atuação do Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro na Campanha da Itália foi intensa e incansável. Foram ao todo onze meses de 

permanência em ação, com um total de atendimentos de 10.776 doentes e feridos. De um 

total de 25.445 soldados enviados ao front o Brasil contabilizou 443 baixas e cerca de 

3.000 feridos. Apenas 49 pacientes brasileiros faleceram nos hospitais (MEDEIROS, 

1987).  

 Outro fato relevante para o Serviço de Saúde na Campanha da Itália, foi o fato de 

terem prestado atendimento não só aos brasileiros, mas também aos norte americanos, 

ingleses, alemães e italianos, sem distinção. Após a rendição alemã, muitos feridos foram 

atendidos pelo nosso Batalhão de Saúde e tratados com dignidade. 

  

3.4 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL PARA A MEDICINA MILITAR NO PÓS-GUERRA 

  

 Após o término da Segunda Guerra Mundial, muitas análises foram feitas sobre os 

acontecimentos que marcaram essa época na história da humanidade. Apesar da trágica 

situação, para medicina militar, há sempre um aprendizado no tratamento e manejo dos 

pacientes atendidos, mas acredito, que o maior aprendizado, seja sempre o de evitar ao 

máximo o início de um novo confronto. 

 Para as mulheres, que atuaram no Quadro de Enfermeiras Militares, houve o 

surgimento de uma semente de um ideal igualitário em relação ao sexo masculino, 

provando que são igualmente capazes. Apesar de terem sido licenciadas do Exército 

após o término da guerra, elas contribuíram para amplificar a visibilidade da mulher e da 

própria Enfermagem, no campo militar e social (LOURENÇO, 2017). 

 Cabe ressaltar a importância da manutenção da Escola de Saúde do Exército 

Brasileiro, criada em 1910. A formação de oficiais do quadro de Médicos, Farmacêuticos, 

e Dentistas e oficiais Enfermeiros e Veterinários do QCO, para o serviço ativo do Exército 



Brasileiro é de fundamental importância, tanto para atendimentos à família militar em 

tempos de paz, como para o pronto emprego da Força, em uma situação de guerra.  

 A Escola de Sargentos de Logística também contribui com a formação de 

sargentos da área de saúde, que contribuem para o bom funcionamento do Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro. 

 Como oportunidade de melhoria para o Serviço de Saúde do Exército, acredito que 

poderia haver um incentivo maior entre os profissionais de saúde para a realização de 

cursos operacionais, visando um melhor preparo para enfrentar situações adversas. 

4. CONCLUSÃO 

 Conhecida por ter sido o conflito mais letal da humanidade, a Segunda Guerra 

Mundial durou aproximadamente seis anos. 

 Durante esse confronto, houve alguns progressos em relação ao Serviço de Saúde 

em comparação com Primeira Guerra Mundial. Foi montada uma rede de evacuação mais 

estruturada, que também contava com veículos motorizados e evacuação aeromédica. 

Cirurgias mais complexas, anestésicos mais potentes, transfusões de sangue e a 

descoberta da Penicilina propiciaram melhores condições de tratamento dos feridos e 

maiores chances de cura. 

 A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ocorreu tardiamente. Getúlio 

Vargas, por razões políticas e financeiras adiou sua decisão e só declarou guerra ao Eixo 

em 31/08/1942. Na prática este apoio ocorreu através do envio da FEB.  

 A FEB foi constituída por 25.334 participantes e atuou na Campanha da Itália. O 

envio das tropas brasileiras ocorreu ao longo de julho de 1944 a fevereiro de 1945, após 

processo de seleção e treinamento dos indivíduos selecionados. Foi comandada pelo 

Gen Mascarenha de Moraes. 

 O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro foi representado através do envio de 

mão de obra humana, para atendimento nos posto médicos e hospitais americanos, 

sendo subordinados ao comando do V Exército Americano. Foi comandado pelo Coronel 

Médico Emmanuel Marques Porto e era subordinado ao V Exército Americano. 



 Como pontos positivos da atuação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

durante a Segunda Guerra Mundial, podemos relatar o aprendizado através da 

experiência adquirida pela participado em uma guerra, o ingresso pela primeira vez das 

mulheres na carreira militar, a superação dos integrantes da FEB diante das adversidades 

encontradas da nova língua, dos novos hábitos alimentares e do clima europeu. 

Entretanto sem dúvida alguma, o maior feito, foi o cumprimento da missão, com sucesso. 

 Por outro lado como pontos negativos, temos a subordinação do Serviço de Saúde 

Brasileiro ao V Exército Americano, não proporcionando uma vivência plena da 

estruturação do nosso Serviço de Saúde no Teatro de Operações, a desigualdade entre 

as enfermeiras brasileiras e as enfermeiras americanas e as adversidades encontradas 

nos novos costumes, precariedade do uniforme, dificuldade de comunicação em outra 

língua. 

 A participação do Serviço de Saúde Brasileiro na Campanha da Itália, contribuiu 

para a afirmação e demonstração da força das mulheres diante de uma sociedade 

machista, semeando um ideal igualitário, demonstrou a importância da Escola de Saúde 

do Exército e da Escola de Sargentos de Logística na formação de profissionais de saúde 

capazes de atuar em tempos de paz e de guerra. Porém, acredito que a contribuição mais 

importante, tenha sido o aprendizado de que toda guerra deve ser evitada ao máximo. 
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