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RESUMO
O presente trabalho trata sobre o apoio de saúde do exército na campanha da Itália durante a segunda
guerra mundial, a atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no Teatro de Operações da Itália.
Foi realizada pesquisa bibliográfica em diversas fontes, utilizando trabalhos anteriores realizados por
outros pesquisadores e obras publicadas de militares que ocupavam postos de chefia no organograma
da FEB. Os assuntos foram separados, basicamente, pelos principais aspectos de mobilização, pela
citação da estrutura e funcionamento da FEB, acompanhados da análise e discussão dos aspectos
mais  relevantes.  Foi  verificada  a  insuficiência  de  praticamente  todos  os  meios  necessários  para  o
ingresso na Guerra, entretanto, os  problemas foram todos resolvidos ou contornados e, mesmo diante
das probabilidades mais baixas, houve êxito no objetivo traçado e consequências para o
Exército Brasileiro e seu Serviço de Saúde.
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ABSTRACT
The present work deals with the health support of the army in the Italian campaign during the second
world  war,  the  performance  of  the  Brazilian  Expeditionary  Force  (FEB)  in  the  Italian  Theater  of
Operations. Bibliographic research was carried out in several sources, using previous works carried out
by other researchers and published works by military personnel who occupied leadership positions in the
FEB organization chart. The subjects were separated, basically, by the main aspects of mobilization, by
citing the structure and functioning of the FEB, accompanied by the analysis and discussion of the most
relevant aspects. The insufficiency of practically all the necessary means for the entry into the War was
verified,  however,  the problems were all  solved or  circumvented and,  even in  the face of  the lowest
probabilities, there was success in the objective set and consequences for the Brazilian Army and its
Health Service.
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1 INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  terá  como  objetivo  apresentar  ao  leitor  uma  revisão  de

literatura, visita museus, relato pessoais de militares que testemunharam os eventos

ocorridos durante a segunda guerra mundial, envolvendo o apoio de saúde na Itália,

em particular a ação do serviço de saúde do exército brasileiro. 

Para tanto é importante uma breve revisão dos fatos que incluíram o Brasil na

guerra.  Os militares brasileiros compuseram uma a tropa latino-americana enviada a

Europa e vivenciaram a dureza de uma guerra total, arrasadora, que deixou um saldo

de  aproximadamente  54  milhões  de  mortos  entre  combatentes  e  civis.  O  envio  de

uma força  expedicionária  foi  o  ponto  culminante  de  uma negociação diplomática  e

econômica;  a guerra havia chegado aos brasileiros e não Brasil  que fora a guerra,

como definiu o historiador Francisco César Ferraz. 1 

A participação militar brasileira está contextualizada no regime do Estado Novo

(1937-1945) do presidente Getúlio Vargas em meio as implicações diplomáticas em

voga no alinhamento do Brasil. A economia brasileira era baseada no setor agrícola e

sua  política  econômica  controlada  pelos  interesses  externos,  dependendo  da

importação de produtos para o mercado interno. A população brasileira em números

de  40  e  41  milhões  de  habitantes  na  época  da  guerra,  desses,  70%  viviam  em

localidades  rurais,  caracterizados  em  muitas  áreas  pela  pobreza,  doenças  e

desnutrição em um interior  de  agricultura  de monocultura,  como o café,  cacau e  o

algodão.2

A iniciativa do governo brasileiro era o revigoramento econômico financeiro do

país e o desenvolvimento da política externa. Visando o seu progresso industrial, o

estado  brasileiro  mantinha  negociações  com  países  como  Alemanha,  Inglaterra  e

Estados  Unidos.  Vargas  seguia  uma  política  de  contemporização  como  forma  de

ceder  mas  também conseguir  vantagens.  O  empréstimo  de  20  milhões  de  dólares

pelos  americanos  possibilitou  a  construção  da  Companhia  Siderúrgica  Nacional  e

estabeleceu  os  primeiros  compromissos  com  os  norte-americanos.  Em  meio  à

situação  de  guerra  na  Europa,  os  E.U.A.  visualizavam  o  Nordeste  brasileiro  como

posição estratégica, permitindo driblar os alemães nos mares do Atlântico Norte. Já o

governo  brasileiro  mantinha  uma posição  neutra,  tendo  elementos  governamentais

pró-Eixo  e  favoráveis  a  uma  aliança  com  os  americanos.  Em  julho  de  1940  ficou

acordada  em  Havana  (Cuba),  que  qualquer  agressão  a  um  país  americano
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representaria um atentado a toda América. A declaração continental de guerra viria

com o ataque japonês a Pearl Habor em 7 de dezembro de 1941, que acarretou em

uma grande pressão norte-americana ao governo brasileiro e o posterior rompimento

de relações com os países do Eixo em 28 de janeiro de 1942. Logo após os norte-

americanos estabelecem bases áreas em Natal, Recife e Belém, levando a idéia que

iriam reequipar as Forças Armadas brasileiras. 3

Com  o  alinhamento  do  Brasil  aos  Aliados,  a  Alemanha  Nazista  inicia  uma

campanha submarina, com o torpedeamento aos navios mercantes brasileiros entre

fevereiro  e  agosto  de  1942.  Após  intensa  campanha  popular,  o  governo  brasileiro

declara estado de guerra contra a Alemanha e Itália em 31 de agosto de 1942. Um

mês após a declaração, militares e o governo brasileiro planejam o envio de tropas

para  responderem  a  afronta  sofrida  e  também  angariar  uma  melhor  posição

internacional no pós-guerra. Depois de negociações com os americanos no início de

1943, fica decidido o emprego de tropas brasileiras na guerra, sendo criado as bases

da Força Expedicionária Brasileira (FEB), em uma portaria de 9 de agosto de 1943. O

envio  de  tropas  era  justificado  pelo  torpedeamento  de  embarcações  nacionais  por

submarinos alemães, sensibilizando a população para uma decisão que já havia sido

formada pelo governo. 3

A formação da FEB esteve atrelada ao seguimento de uma doutrina de guerra

americana, já que a empregada no Brasil era a francesa, advinda da I Guerra Mundial.

A  1ªDivisão de  Infantaria  Expedicionária  enviada a  Europa,  teve em sua maioria  a

composição  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos  de  classes  populares,  alguns

componentes de classe média e poucos membros da elite, somando o número de um

pouco mais de 1000 voluntários e um contingente de mais de 25.000 homens.3

O emprego da FEB em combate foi de apenas uma divisão em meio a tantas

outras, para o Exército foi um grande passo em doutrina e preparação de guerra. Com

o termino da guerra, a participação da FEB significou o fim do Estado Novo de Vargas

em 29 de outubro de 1945 através das mesmas classes conservadoras que apoiaram

Vargas em 1930. 4

Acompanhando  a  chegada  das  tropas  em  território  italiano  temos  uma

chamada  instigante:  “Foto  histórica:  tirada  do  acampamento  na  área  de  Pisa-S.

Rossore onde ficavam de quarentena os componentes da FEB assim que chegavam

do Brasil”. A Quinta Real de San Rossore era o antigo campo de caça do rei da Itália,
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localizada perto de Pisa, o local recebeu quase 10.000 homens que foram preparados

para enfrentar o inimigo com instruções na detecção de minas e no uso de recursos

bélicos  a  serem empregados.  A  campanha brasileira  foi  sintetizada em um quadro

posterior  intitulado  “Roteiro  da  FEB  na  Campanha  da  Itália”,  feito  pelo  Gabinete

Fotocartográfico do Ministério da Guerra – 1945, de provável autoria de Alberto Lima.

Ilustração de grande reprodução, detalha os números obtidos nos 239 dias de ação

continua com o inimigo (06/09/1945 a 02/05/1945): a FEB contou com um efetivo de

25.334 homens, enviado em 5 escalões e também por via aérea. Desse contingente,

15.069  foram  empregados  em  ação  de  combate  e  10.265  ficaram  no  Depósito  de

Pessoal e outros órgãos não divisionários. No mesmo quadro apresenta o número de

prisioneiros  capturados:  20.573  e  os  mortos  (451  homens),  feridos  e  acidentados

(2722 homens) e 35 brasileiros feitos prisioneiros, sendo 23 os extraviados ainda não

recuperados,  desses  10  enterrados  como  desconhecidos.  Os  números  são

controversos e dão conta de 462 brasileiros sepultados no Cemitério Militar de Pistóia,

sendo 441 identificados e 16 não identificados e mais 5 mortos da FEB.4 

Imagens registram a FEB em combate, a partir dos embates ocorridos no mês

de novembro de 1944, aumentam o número de feridos brasileiros que são atendidos

inicialmente  nos  hospitais  de  campanha.  Em  uma  fotografia  de  um  militar  tendo

atendimento  médico,  encontramos  uma  legenda  referente  a  um  sargento  da  FEB

ferido  em  combate  recebendo  os  primeiros  socorros  de  um  colega  do  Serviço  de

Saúde  no  próprio  local,  datada  de  novembro/1944  com  uma  suposta  referência:

(54/museu),  devido  tratar-se  de  uma  cópia  essa  fotografia  pode  ser  pertencente  a

outro museu. O Serviço de Saúde da FEB era um órgão não divisionário, destinado a

servir a Divisão como um todo e que fora criado antes do embarque, contando com

1369 profissionais como médicos, farmacêuticos, dentistas, intendentes, enfermeiras,

sargentos,  enfermeiros,  administração,  cabos  e  soldados,  distribuídos  em  várias

seções hospitalares anexadas aos hospitais americanos, esses eram os responsáveis

pelo  atendimento  ao  soldado  brasileiro.  Nesse  contingente  encontravam  se  as

enfermeiras  da  FEB,  apresentadas  em  uma  montagem  intitulada  “Enfermeiras

Voluntárias  da  Gloriosa  FEB  –2ª  Guerra  Mundial  –  1939-1945  –Front  Italiano

–Período julho 1944 a 1945” As enfermeiras foram integradas ao Serviço de Saúde

pelo  decreto  nº6097de  13/12/1943,  onde  presidente  Vargas  criava  o  Quadro  de

Enfermeiras da Reserva do Exército, logo após foi promulgado outro decreto nº14257,

regulamentando o Quadro de Enfermeiras e dando acesso a 1ª classe, sem conferir
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nenhum  posto  militar.  Essas  profissionais  da  saúde  deveriam  portar  o  diploma  de

escolas  de  enfermagem  reconhecidas  pelo  governo  federal;  das  67  jovens

voluntárias,  oito eram profissionais e as restantes eram samaritanas ou voluntárias

socorristas  e  uma  parteira.  O  número  de  enfermeiras  apresentada  é  de  73  (67

enfermeiras do Exército e 06 da Aeronáutica), no quadro feito pela Enfermeira Cap.

Ref. Da FEB Altamira Pereira Valadares, diplomada pela Escola Anna Nery e Cruz

Vermelha - RJ e Curso E.E.R.E. 5

Visitando o acervo do museu da FEB em Juiz de fora,  pude observar que a

investigação do acervo, cumpre o papel de ampliar as possibilidades de divulgação,

viabilização  a  produção  de  conhecimento,  ressaltando  determinados  contextos  e

realidades dos quais o objeto é testemunha. Nessa ação de pesquisa destacamos o

museu da FEB “José Maria da Silva Nicodemos”, situado na sede da ANVFEB -SR-

JF,  e  sua  coleção  rememorativa  a  participação  de  seus  associados  no  Teatro  de

Operações italiano na II Guerra Mundial e um pouco da trajetória da ANVFEB no pós -

guerra.  Em  uma  sala  de  27,45  m²,  o  museu  constitui  como  um  espaço  que  os

veteranos  mantem  como  um  local  celebrativo  a  FEB  e  aos  seus  companheiros.  A

coleção  contem  fotografias,  cartazes,  diplomas  em  óleo  sobre  tela;  documentos

históricos  que  compõem  uma  narrativa,  emergindo  memórias  transformadas  em

história apresentada em um novo lugar de recordação. Se na narrativa da campanha

da FEB ganha espaço o Serviço de Saúde, fotografias dos soldados brasileiros na

linha de frente são destaque na exposição. Em foto da revista “Em Guarda”, temos

expedicionários  em algumas  viaturas,  identificados  por  Soldado  Isaltino  Ribeiro  da

Silva e o Cabo Eduardo Ramos de Oliveira em pleno inverno no front  italiano,  nos

princípios  de  novembro  aos  meados  de  fevereiro  de  1945,  na  chamada  fase

defensiva. 6

O espaço  museal  ao  contemplar  a  participação  brasileira  na  II  Guerra  Mundial  faz

referencias  através  dos  distintivos  as  Forças  Armadas  brasileiras:  a  Marinha  de

Guerra do Brasil, a FEB e o 1º Grupo de Caça da FAB, a participação da Força Aérea

Brasileira era ligada a Esquadrilha de Ligação e Observação (1ª ELO), contingente de

30 homens subordinados à Artilharia Divisionária e destinado a regulação de tiro da

artilharia, de observação do campo de batalha e missões de ligação, já o Grupo de

Caça foi empregado como unidade de caças-bombardeiros. Já a Marinha brasileira

teve que se preparar contra os ataques aos navios mercantes em nosso litoral, esse
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fato  ganha  propriedade  pelo  quadro  “Navios  da  Marinha  brasileira  torpedeados

durante  a  2ª  Guerra  Mundial”  listando os ataques desde 14/02/1942 a 23/10/1943,

totalizando 975 mortos na costa brasileira. O torpedeamento dos navios mercantes e

sua descrição corroboram o porquê de terem sido enviadas tropas para lutarem na

Europa nas narrativas dos veteranos.  As referencias as unidades componentes da

FEB,  Forças  Armadas  e  alegorias  estão  presentes  em  distintivos  em  pequenos

quadros  de  madeira,  entre  eles  estão  a  Companhia  de  Transmissões,  CPOR,  1º

Batalhão de Saúde, 11º RI (Regimento Tiradentes), Esquadrão Comando do Estado

Maior, o Pelotão de Polícia do Exército, 1º Grupo de Caça da FAB, 9º Batalhão de

Engenharia  de  Combate–Aquidauana  -  MT,  1º  Esquadrão  de  Reconhecimento,

Comando da 1ª DIE e Marinha de Guerra do Brasil. As alegorias e símbolos da FEB

mostram  o  desenho  da  cobra  fumando  feito  pelo  Estúdio  Disney.  Já  no  teatro  de

operações  italiano  após  algumas  derrotas  na  chamada  linha  Gótica,  o  Major

americano  propôs  o  uso  de  um  distintivo  para  elevar  a  moral  da  tropa  brasileira,

representando seu espírito de luta e identidade. Após entendimento com o comando

da  1ª  DIE  foi  decidida  à  expressão  “a  cobra  está  fumando”,  popular  entre  os

expedicionários em uma clara alusão a frase: “Mais fácil uma cobra fumar do que o

Brasil entrar na guerra”. Decidido o símbolo, o mesmo se mostrou inviável para ser

bordado  em  tecido.  Simplificando  o  desenho,  o  Terceiro  -  sargento  Ewaldo  Meyer

adaptou o distintivo que se tornou símbolo dos veteranos no pós - guerra, suas cores

são representativas da fusão de cores entre a bandeira 

brasileira e a e stadunidense, visto que a FEB estava incorporada ao IV Corpo do V

Exercito Americano.7

1.1 PROBLEMA

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições úteis

ao  EB,  calcado  na  metodologia  científica,  faz-se  necessária  a  definição  dos  fatos

para que desta forma se busque a melhor compreensão da nossa história e de como o

serviço  de  saúde  em  campanha  do  exército  brasileiro  atuou  na  segunda  guerra

mundial  na  Itália.  Desta  forma  será  apresentado,  a  seguir,  como  se  buscou  tais

informações e como se deram os fatos. Mesmo o assunto sendo escasso em nossa

literatura.
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Com o advento do Brasil ter enviado tropas para a Itália, havia a preocupação

não  só  do  combate,  mas  também  de  logística  e  apoio,  sendo  este  apoio  de

suprimentos, fardamento, armamento, munições e de saúde. 

Não  podemos  esquecer  que  o  Brasil  já  tinha  a  experiência  de  guerra  em

diversos conflitos, inclusive na primeira guerra mundial, mas combater com a FEB em

outro continente com certeza seria um desafio, não só de resistência más como de

apoio.

Através desta revisão tentaremos elucidar como se desenrolou todo o processo

e como se deu este apoio de saúde.

Dentro do contexto de serviço de saúde na campanha da Itália ( IIGM) temos

algumas questões a levantar: Havia um serviço de saúde preparado para tal missão?

Teria  efetivo  suficiente  para  suprir  a  contento  a  necessidade  da  tropa?  Haviam

equipamentos  necessários  para  prestar  o  atendimento  adequando?  Era  possível

planejar uma evacuação médica adequada aos feridos?

Estas questões acima é o que temos em mente hoje, porém no decorrer desta

revisão de literatura tentaremos responder estas questões.

Neste  contexto,  cabe  refletir  sobre  as  seguintes  questões:   Como  se  deu  a

atuação  do  Brasil  na  Itália  durante  a  segunda guerra  mundial?  Como se  formou a

Força Expedicionária Brasileira? Qual era composta em termos de apoio de saúde a

Força expedicionária Brasileira?  Houve atuação dos militares de saúde na Itália da

Força  Expedicionária  Brasileira.Qual  a  importância  do  apoio  de  saúde  na  Itália

durante a segunda guerra mundial?

1.2 OBJETIVOS

A presente revisão tem como objetivos apresentar e estabelecer a forma como

será  trabalhada  a  questão  do  apoio  de  saúde  do  exército  na  campanha  da  Itália

durante a segunda guerra mundial, integrando os conceitos básicos e a informação

científica relevante e atualizada, a fim de tentar reduzir a escassez de informações a

cerca do assunto, pois não temos muitos documentos que comprovem os fatos, mas

será abordado da melhor maneira de forma a minimizar esta lacuna.

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo

geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na consecução do objetivo

deste estudo, os quais são transcritos abaixo:
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a. Definir Força Expedicionária Brasileira

b. Apresentar qual o conceito de apoio de saúde em campanha durante a 

segunda guerra mundial

c. Apresentar o conflito ocorrido na campanha da Itália durante a segunda 

guerra mundial.

d. Concluir quanto a atuação do serviço de saúde do exército na campanha 

da Itália durante a segunda guerra mundial. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES

Sabemos que é de suma importância entendermos nossas origens, e a cultura

sempre  mantém  os  valores  de  qualquer  instituição.  Pesquisando  sobre  o  assunto

percebe-se  que  há  pouca  informação  que  esclareça  definitivamente  a  atuação  do

serviço de saúde na campanha da Itália, encontrasse relatos e informações soltas.

Desta maneira se justifica a elaboração deste estudo que fará todo possível

para  de  forma  fiel  e  científica  consiga  sintetizar  e  unificar  estas  informações  e

esclarecer um pouco mais da história do serviço de saúde neste tão brilhante episódio

da segunda guerra mundial.

Este  trabalho  contribuirá  para  estimular  e  aumentar  as  informações  sobre  a

força expedicionária brasileira, dos pracinhas, da história da segunda guerra mundial

e para manter viva a história do nosso exército brasileiro.



8

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma clara

e detalhada como o problema elencado no item 1.1 pode ser solucionado, bem como

quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo

de solução e as formas pelas quais foram utilizados.

A  trajetória  desenvolvida  pela  presente  pesquisa  teve  seu  início  na  revisão

teórica  do  assunto,  através  da  consulta  bibliográfica,  documentos  e  trabalhos

científicos  (artigos,  trabalhos  de  conclusão  de  curso  e  dissertações),  a  qual

prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste processo (discussão de

resultados). 

Trata-se de um estudo de pesquisa do tipo cultural, por ter por objetivo gerar

conhecimentos  de  história  militar  e  cultura  geral  para  não  só  os  militares  como  a

população  em  geral.  Tal  conhecimento  é  de  vital  importância  para  que  possamos

saber o real valor dos heróis que combateram durante a segunda guerra mundial e

apoiaram aqueles defendiam os interesses do nosso glorioso Brasil.

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a

leitura  exploratória  e  seletiva  do  material  de  pesquisa,  bem  como  sua  revisão

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários

estudos,  de  forma  a  consubstanciar  um  corpo  de  literatura  atualizado  e

compreensível.

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos científicos veiculados em

periódicos nas variadas plataformas de pesquisa científica. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das

fontes, argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES et al.,2006). 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA
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A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor tais conceitos

e  abordar,  de  forma  crítica  e  sucinta,  dentro  daquilo  que  interessa  ao  presente

trabalho.

2

2.2 COMO FOI FORMADA A FORÇA EXPEDICINÁRIA BRASILEIRA

A  Força  Expedicionária  Brasileira,  também  conhecida  pela  sigla  FEB,  foi  a

delegação  militar  enviada  pelo  Brasil  à  Europa  para  integrar  as  tropas  dos  países

aliados  (Estados  Unidos,  Inglaterra,  União  Soviética,  Resistência  Francesa  etc.)

contra as Potências  do  Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a Segunda Guerra

Mundial.  A FEB foi  concebida em 9 de agosto de 1943 pela Portaria Ministerial  Nº

4744, após o Brasil ter declarado guerra ao “Eixo” em agosto do ano anterior.8

2.3 A TOMADA DE MONTE CASTELO

Tomar Monte Castelo não foi nada fácil. As primeiras tentativas, realizadas nos

dias 24, 25 e 26 de novembro, fracassaram. Uma quarta tentativa também fracassou.

Em  dezembro,  as  nevascas  e  o  intenso  frio  do  inverno  europeu  tornaram  as

condições ainda mais desfavoráveis aos brasileiros. Os pracinhas se viram obrigados

a  ficar  entrincheirados  nos  fox  holes  (tocas  de  raposa),  buracos  cavados  no  solo

pedregoso. Além dos atiradores alemães, os brasileiros tiveram que enfrentar o frio e

o  risco  de  terem  os  pés  congelados,  o  que  poderia  causar  gangrena  e  tornar

necessária a amputação. 

Em fevereiro de 1945, com o final do inverno, uma nova operação foi lançada.

Num esforço  conjunto  com a  10ª  Divisão  de  Montanha  do  Exército  Americano,  os

brasileiros atacaram. No dia 21 de fevereiro, após doze horas de combate, finalmente

conquistaram Monte Castelo. 

Para  dificultar  a  visão  dos  atiradores  alemães  (que  estavam  nas  melhores

posições), os brasileiros queimavam óleo diesel, o que criava uma nuvem de fumaça

escura. Os pracinhas também contaram com a ajuda da artilharia comandada pelo

general Cordeiro de Farias e da aviação. Mais da metade das baixas fatais da FEB se

deveu às tentativas de se tomar Monte Castelo.12

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
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2.4 COMO  ERA  CONSTITUIDO  E  COMO  SE  FORMARAM  AS  EQUIPES  DO

PESSOAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DA ITÁLIA ( IIGM)

 

Com treinamento médico de apenas 16 semanas e poucos equipamentos, estes

heróis  tinham  que  improvisar  nos  campos  de  batalha.  Contenção  de  hemorragias,

curativos, assepsias e administração de sedativos faziam parte da rotina dos médicos

nas frentes de combate. Em um batalhão de 500 soldados americanos, pelo menos

30 eram médicos de combate ou assistentes – em geral, a “formação” em medicina

deles eram as 16 semanas de treinamento em socorro pré-hospitalar. À medida que

os batalhões avançavam em território inimigo, eles tinham que se virar sem reposição

de pessoal e de suprimentos. 11 

A função principal dos médicos era estabilizar e preparar os feridos para serem

levados aos hospitais de campo e centros médicos na retaguarda. O trabalho mais

trágico era a seleção dos feridos: em certas ocasiões, eles tinham que deixar de lado

alguém  muito  ferido  e  dar  prioridade  a  outros  que  tivessem  mais  chances  de

sobreviver. 11

A única boa notícia é que matar um médico de combate em ação era (e ainda é)

considerado um crime de guerra. Se identificados, médicos, auxiliares, enfermeiras,

carregadores  de  padiola  ou  quaisquer  envolvidos  em  atividade  médica  são

considerados não combatentes. 11

A constituição  de  um  grupo  de  73  enfermeiras  brasileiras  junto  à  Força

Expedicionária Brasileira (FEB) e à Força Aérea Brasileira (FAB, que contou com seis

das  73  enfermeiras),  enviadas  para  a  Itália  em  1944  durante  a  Segunda  Guerra

Mundial, pode ser estudada no contexto das políticas, por parte do governo Getúlio

Vargas e do Estado Novo, de mobilização da população civil e da montagem de um 

front interno,  em  cidades  como  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.9

     A  utilização  pelo  governo  Getúlio  Vargas  da  enfermagem  e  das  enfermeiras  –

enquanto  profissão  enquadrada  pelo  Estado  e  modelo  de  uma  certa  condição  de

mulher  classe  média  e,  em  muitos  casos,  alta  –  constituiu  peça  importante  da

mobilização  das  mulheres  pelo  Estado  Novo  e,  já  como  enfermeiras  da  FEB e  da

FAB, representou uma persuasiva imagem de mobilização civil engendrada durante a
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Segunda  Guerra  Mundial  no  Brasil:  a  imagem  da  pátria-mãe,  que  estendia  os

cuidados  (maternos)  aos  soldados  no front de  guerra,  aos  filhos  da  pátria.  Esta

imagem, construída pelo Estado Novo, pretendia instituir a vivência da guerra, no front

 interno,  como  uma  experiência  coletiva  que  deveria  unir  todos  os  homens  e

mulheres,  todos  os  brasileiros,  sem  quaisquer  estratificações  ou  divisões  sociais,

conjugando  mobilização  para  a  guerra  e  adesão  política  ao  Estado  Novo.  9

    Nesse sentido,  tanto  a  mobilização política  pelo  Estado Novo como o  envio  das

enfermeiras  junto  à  FEB  incidiram  de  forma  significativa  na  consolidação  de  uma

identidade da enfermagem como profissão ‘moderna', conforme estabelecida no Rio

de Janeiro naquela época, nos moldes praticados nos Estados Unidos e Inglaterra,

ligada à disseminação do sistema hospitalar, subordinada aos médicos e integrante

das políticas federais centralizadas de saúde pública.10 

Pode-se considerar que o envio das mulheres ao front militar na Primeira e na

Segunda guerras mundiais integra o processo de constituição do front interno ou civil.

Por meio de uma série de políticas de Estado, todos os indivíduos e todos os recursos

civis podem ser mobilizados. Igualmente, tornam-se alvos de ataques e bombardeios.

É esta nova lógica da guerra na qual se dá a participação das enfermeiras, neste caso

relacionado  ao  intenso  imaginário  que  associa  as  enfermeiras  a  uma  presença

materna  (a  imagem  da  pátria-mãe)  no  campo  de  batalha,  aliviando  a  dor  e  o

sofrimento dos soldados feridos. 

          

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Podemos afirmar  que,  de acordo com os estudos supracitados,  a  atuação do

serviço de saúde na campanha da Itália durante a segunda guerra mundial, foi uma

trabalho nobre e de suma importância, em certas ocasiões, eles tinham que deixar de

lado  alguém muito  ferido  e  dar  prioridade  a  outros  que  tivessem mais  chances  de

sobreviver. 

Enfim,  o  Brasil  logrou  êxito  na  missão  da  Itália,  obteve  muitas  baixas,  porém

consegui  cumprir  a  missão,  podemos  considerar  que  tudo  se  deu  muito  mais  ao
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homem  (  ser  humano)  do  que  estrutura,  armamento,  suprimento  e  etc,  afinal  o

trabalho em conjunto tanto na parte operacional quanto no apoio logístico e de saúde

contribuíram para que o Brasil pudesse escrever nos livros de história sua importante

contribuição junto aos aliados no sucesso da segunda guerra mundial.

Com  relação  ao  serviço  de  saúde  sem  dúvida  foi  uma  oportunidade  de

conquistar o reconhecimento merecido, aplicar a doutrina e propor ações de melhoria

em todos o elos da saúde, tanto operativa, quanto preventiva ou até mesmo no pós

guerra. 

Fato  inédito  foi  a  atuação  da  mulher  no  meio  militar,  que  se  demonstrou  por

vezes ao longo desta  revisão benéfica  e  eficaz,  não só no esmero e  detalhe,  mas

como também trazer a figura materna para os combatentes, fato de suma importância

para manter o moral da tropa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  evento  da  Itália  no  teatro  de  operações  (TO)  da  segunda  guerra  mundial

marcou  não  só  a  presença  dos  militares  de  saúde  do  Exército  Brasileiro,  como  a

presença  das  mulheres,  fato  que  foi  iniciado  na  década  de  quarenta,  durante  a  2ª

Guerra Mundial,  quando o Brasil,  tornando-se um país aliado, organizou uma força

especial, a Força Expedicionária Brasileira (FEB), enviou para o TO um contingente

de  vinte  e  cinco  mil  trezentos  e  trinta  e  quatro  cidadãos  brasileiros,  sendo  67

enfermeiras.  As  enfermeiras  incorporadas  à  FEB  adquiriram  o  capital  militar  num

processo de inculcação, cujas estratégias tiveram a função de fortalecer o sentimento

de unidade interna do grupamento feminino, mediante a homogenização de atitudes e

gestos no front europeu. 9

Não só as lutas empreendidas no cotidiano da guerra,  mas também o clima

adverso, as mudanças de localização dos hospitais, a barreira lingüística entre outras,

foram alguns dos desafios enfrentados pelo grupamento de saúde. 9 Por outro lado, as

experiências  vivenciadas  junto  aos  serviços  de  saúde  de  outras  nacionalidades

possibilitou a incorporação de experiência e vivência por parte do pessoal de saúde.
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Vale ressaltar que a determinação do governo norte-americano correspondeu à

imposição  de  uma  visão  de  mundo  hegemônica,  constituindo-se  em  violência

simbólica, mas permitiu a inserção da mulher no campo militar, contribuindo para a

valorização da mulher não só na sociedade brasileira, como no Ocidente. 11

Outro fato importante que podemos concluir com a revisão, foi a capacidade de

decisão e em lidar com a perda, pois os médicos tinham que selecionar os feridos

viáveis para melhora, o que pode ter causado um sentimento de impotência muitas

vezes nestes profissionais, porém sempre preocupados em manter-se presentes para

manter  o  moral  da  tropa,  depois  tinham  que  proceder  o  transporte  para  posterior

tratamento. Aqueles que tinham condições de retornar ao front assim procediam e os

que não conseguiam lograr êxito eram evacuados definitivamente. 

Na  ocasião  os  militares  e  demais  envolvidos  no  apoio  em  saúde  puderam

colocar  em  prática  a  doutrina  militar  em  saúde,  a  qual  até  bem  pouco  tempo  foi

aplicada,  o  que  serviu  de  embrião  para  os  novos  conceitos  em  apoio  em  saúde,

diagnóstico, evacuação e tratamento utilizados na atualidade.
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