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Como esquecer a guerra, nós que trazemos na alma e no corpo as marcas da sua presença, 

que jamais se apagarão? 

 

Olímpia de Araújo Camerino, enfermeira brasileira que atuou na campanha da Itália.
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RESUMO 
 
 

A participação do Exército Brasileiro na II Guerra Mundial é bem conhecida a reconhecida, 
tanto no Brasil quantos pelos países Aliados e pelos italianos, onde o teatro de operações se 
desenrolou. A participação do serviço de saúde neste contexto, no entanto, tem seu registro 
limitado quase que exclusivamente ao papel das mulheres na guerra. Este trabalho teve por 
objetivo verificar os documentos disponíveis acerca da participação do 1º Batalhão de Saúde 
da FEB na Itália, especialmente na Zona de Combate, com ênfase ao atendimento de feridos 
no primeiro escalão. No entanto, o levantamento documental corrobora achados anteriores: 
falta de registro histórico deste tipo de ação, concentrando-se quase que exclusivamente na 
atuação das enfermeiras brasileiras na II Guerra Mundial. 
 
Palavras-chave: II Guerra Mundial. Batalhão de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The participation of the Brazilian Army in World War II is well known and recognized, both in 
Brazil, by the Allied countries and by the Italians, where the theater of operations took place. 
The participation of the health service in this context, however, has its record limited almost 
exclusively to the role of women in war. This paper aimed to verify the available documents 
about the participation of the 1st Medical Battalion of Brazilian Expeditionary Force (BEF) in 
Italy, especially in the Combat Zone, with emphasis on the care of wounded people in the 
first level. However, the documentary survey corroborates previous findings: lack of 
historical record of this type of action, concentrating almost exclusively on the role of 
Brazilian nurses in World War II. 
 
Keywords: World War II. Medical Batallion. 
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O apoio de Saúde do Exército na Campanha da Itália (IIGM) 
 

RICARDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA1 

LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA 2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Apesar do tempo transcorrido, a história da II Guerra Mundial ainda nos traz lições 

essenciais. A participação brasileira na conquista da Linha Gótica, uma das últimas fronteiras 

de resistência do nazismo na Europa, foi essencial para estabelecer o fim da II Guerra 

Mundial (IIGM) na Europa. 

Bem conhecidos, os pracinhas brasileiros faziam parte da Força Expedicionária 

Brasileira, a FEB, que foi enviada à Itália em 1944. Inicialmente travando batalhas menores, 

foram conduzidos juntamente com o IV Corpo de Exército Americano (do qual fazia parte) e 

Britânico até o Norte na Itália para atravessaram a resistência alemã na linha Gótica, 

tomando diversos montes fortificados naquela região. 

No entanto, a tomada da região foi muito mais dramática do que se esperava. O 

envio de uma divisão de infantaria mostrou-se insuficiente para tomar o local dos alemães e 

a conquista da região, que deveria ser realizada antes do início do inverno, arrastou-se por 3 

meses, culminando com a expulsão do exército germânico. 

Neste contexto de guerra, condições geográficas e meteorológicas desfavoráveis, o 

Brasil teve participação relevante, e dentro desta, o serviço de saúde, que atendeu a 

inúmeras baixas na região. 

A campanha na Itália, especialmente a tomada de Monte Castello, teve grande 

participação do Exército Brasileiro mediante contribuição direta da FEB. No entanto, a 

participação direta do serviço de saúde permanece pouco explorada. A tomada de Monte 

Castello, no Norte da Itália, foi uma manobra arrastada, com várias tentativas fracassadas 

que culminou, 3 meses depois, na conquista das formações geográficas elevadas que 

garantiam vantagem tática no combate. O número de baixas dos Aliados, que incluíam o 

Brasil, foi volumoso, e demandaram um grande esforço dos serviços de saúde destas tropas. 

                                                           
1
 Médico pneumologista, Hospital Militar de Área de Brasília. E-mail: ricardojsss@hotmail.com 

2
 Militar da Arma de Artilharia, Escola de Saúde do Exército. E-mail: lucianomascena19@gmail.com 
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O presente estudo pretende avaliar o papel do serviço de saúde na tomada de Monte 

Castello, assim como esse papel vinculado ao IV Corpo do V Exército Americano, se possível. 

Igualmente, observar se houve participação efetiva do Brasil no atendimento de saúde aos 

feridos em Monte Castello, especialmente na Zona de Combate, caso haja literatura 

disponível sobre o assunto. 

O entendimento do papel do serviço de saúde do Exército Brasileiro na II Guerra 

Mundial mostra-se essencial para a verificação da capacidade de atuação naquele momento, 

refletindo sobre nossa capacidade de participação em conflitos atualmente, atendendo 

diretamente da Zona de Combate (ZC). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo qualitativo, aplicado, com objetivo exploratório e procedimento 

bibliográfico-documental. A população de documentos analisados correspondeu a artigos 

científicos, livros, manuais e demais documentos pertinentes relacionados ao atendimento 

médico na campanha da Itália. O levantamento bibliográfico e documental nas bases de 

dados disponíveis dentro do Exército Brasileiro (Biblioteca Digital do Exército e EB Revistas) 

assim como as civis, especialmente Pubmed e Scielo, auxiliou na construção do referencial 

teórico que direcionou a discussão e conclusões desta pesquisa. A fim de realizar a busca a 

respeito do assunto foi utilizada a localização dados eletrônicos, por meio de sites de busca 

na internet. A fim de otimizar a busca, foram utilizados os seguintes descritores em ciências 

da saúde, em língua portuguesa e inglesa: “guerra e conflitos armados”, “II Guerra Mundial”, 

“Serviço de Saúde” intercambiando os termos entre si com os operadores booleanos AND e 

OR. Os critérios de inclusão permitiram estudos abordando atendimento de saúde na 

campanha da Itália na II Guerra Mundial; estudos históricos sobre a II Guerra Mundial; 

estudos abordando. Foram excluídos estudos abordando atendimento de saúde na II Guerra 

Mundial de forma geral ou fora da campanha da Itália. As informações foram discutidas 

realizando comparação entre os dados documentais levantados. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
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3.1 II Guerra Mundial: rápida revisão de seu princípio e desenvolvimento 

 

A II Guerra Mundial iniciou-se, oficialmente, no ano de 1939, porém a origem do 

conflito remonta a mais de 25 anos antes, no início da Primeira Guerra Mundial. É inegável 

que o cenário político da década de 1910, o primeiro conflito mundial e os acordos pós-

guerra geraram uma grande tensão e insatisfação nas duas décadas seguintes, crise 

econômica e fortalecimento da URSS a ponto de formar o “caldo de cultura” necessário para 

a criação de partidos políticos extremistas em quase toda a Europa, com destaque para a 

Alemanha e Itália (COGGIOLA, 2015). 

Alguns autores consideram que não houve duas grandes guerras, mas sim um único 

conflito com uma “paz armada” entre uma eclosão e outra. Por outro lado, as características 

bélicas e de envolvimento da população civil modificaram-se bastante. Na II Guerra, por 

exemplo, a prática de extermínio civil foi implementada como técnica de guerra, levando a 

mais baixas civis que militares no conflito como um todo (COGGIOLA, 2015). 

Isso ficou evidente pelo grande número de bombardeios em cidades europeias e foi 

coroado pelo lançamento das bombas atômicas contra o Japão, já considerado derrotado na 

Guerra. Estas táticas, consideradas terroristas, foram amplamente utilizadas (COGGIOLA, 

2015). 

O marco de início da II Guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães, em 1º de 

setembro de 1939. Porém, as invasões de territórios vizinhos ocorreram e foram tolerados 

desde 1935, praticados especialmente pela Alemanha, Itália e União Soviética que, na época, 

era aliada da primeira, formando o EIXO. A Itália, por sua vez, entra oficialmente na Guerra 

somente 1 ano depois, em julho de 1940. Durante esse período, os objetivos expansionistas 

são mantidos, com a conquista e anexação de diversos territórios. 

Entre junho e novembro de 1941, a Alemanha decide quebrar o pacto de cooperação 

com a URSS, invadindo seu território com ajuda dos seus aliados. Em dezembro deste ano, 

tropas soviéticas conseguem retrair a invasão de Moscou. 

Em julho de 1943, Benito Mussolini, ditador da Itália, é deposto pelos líderes do 

Grande Conselho Fascista, impulsionando a Alemanha a invadir o norte da Itália, incluindo 

Roma. Os nazistas libertam Mussolini, restituindo seu poder de forma artificial, na tentativa 

de manter o domínio alemão no Norte da Itália. 
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Geograficamente, o território a ser mantido correspondia as últimas barreiras ao 

avanço aliado em direção ao norte, a partir da Itália, e era chamada de Linha Gótica ou Linha 

Verde (figura 3). 

Com uma extensão de aproximadamente 280 Km, a Linha Gótica tinha o seu limite 

esquerdo na região costeira do Mar Tirreno, nas regiões de Carrara e La Spezia. A linha 

defensiva estava apoiada nos montes Apeninos. Seu limite direito eram as áreas de Pesaro e 

Rimini, na faixa litorânea do Mar Adriático. Sua finalidade principal era a de impedir o acesso 

aliado à Bolonha, o que liberaria o avanço aliado em direção ao vale do Pó e, 

consequentemente, à Alemanha. A decisão de se estabelecer linhas defensivas na Itália 

ocorreu tendo em vista a grande possibilidade dos italianos romperem com o Eixo, o que 

efetivamente aconteceu. A partir dos desembarques aliados em solo italiano, ocorridos em 

1943, os alemães começaram a deslocar tropas para a defesa da parte central e norte do 

País. Durante o ano de 1944, 28 Divisões (26 alemãs e 2 italianas) estavam ocupando aquele 

Teatro de Operações. A 232ª Divisão de Infantaria alemã foi a última a ser deslocada para lá, 

já em 1944 (MUSEU VIRTUAL DA FEB, 2012). 

Em junho de 1944, os aliados, liderados pelos EUA e pela Grã-Bretanha, recuperam 

Roma do controle alemão. Em 1945, após diversas derrotas e perda de territórios, Hitler 

comete suicídio, a Alemanha e o Japão se rendem, pondo fim à Guerra. 

 

3.2 O Brasil na Guerra: A Força Expedicionária Brasileira 

 

Segundo o Exército Brasileiro (2017): 

“A Força Expedicionária Brasileira, conhecida pela sigla FEB, foi a força 
militar brasileira de 25.334 homens que foi responsável pela participação brasileira 
ao lado dos Aliados na Campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. 
Constituída principalmente por uma divisão de Infantaria, historicamente é 
considerada o conjunto de todas as forças militares brasileiras que participaram 
daquela campanha. Adotou como lema "A cobra está fumando", em alusão ao que 
se dizia à época que seria "Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil 
participar da guerra na Europa" (BRASIL, 2017. s/ pág). 

 

A entrada do Brasil na II Guerra Mundial deu-se após uma mudança de paradigma 

interno. Inicialmente tendendo a apoiar o Eixo, Getúlio Vargas viu-se obrigado a declarar 

guerra à Alemanha e seus aliados após navios brasileiros serem abatidos por submarinos 

alemães e italianos na costa do Nordeste. No entanto, antes disso, em 1942, os Estados 
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Unidos pressionaram Vargas a posicionar-se favoravelmente aos Aliados sob pena de ter o 

território brasileiro invadido (BRASIL, 2017). 

 

Figura 1: Símbolo da FEB, com a cobra sob fundo amarelo fumando um cachimbo, referência jocosa ao fato de 
que “é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil lutar na guerra da Europa”. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_cobra_vai_fumar#/media/Ficheiro:CobrasFumantes.svg. Acesso em 
julho/ 2021. 

 

Somente em 1943 a FEB começa a ser organizada e treinada, embarcando para a 

Itália em 1944. Chegando lá, integrou o IV Corpo do Exército Americano, subordinado ao V 

Exército dos Estados Unidos, comandado pelo General Mark W. Clark. Era composta por três 

Regimentos de Infantaria, nove Companhias de Fuzileiros, um Regimento de Artilharia, um 

Batalhão de Engenharia e um de Saúde, além de unidades de apoio, como o Esquadrão de 

Reconhecimento de Cavalaria, conforme demonstrado na figura 2 (BRASIL, 2017; CALKINS, 

2011, LADGRAF, 2013).  

Inicialmente, as tropas da FEB foram incumbidas de missões consideradas menores, 

já que se tratava de seu primeiro combate. Sendo bem-sucedidas nas primeiras missões, 

foram designadas, em novembro de 1944, para auxiliarem na tomada de um complexo de 

montes ao Norte da Itália, como o Monte Castello e Belvedere, altamente fortificados pelos 

alemães. Eles garantiam vantagem tática ao Eixo, especialmente pela posição geográfica. 

A operação de tomada destes elementos geográficos fazia parte da retomada dos 

territórios italianos delimitados pela Linha Gótica e foi chamada de Operação Encore, sob 

responsabilidade do IV Corpo do V Exército Americano. A figura 4 traz os desdobramentos 

da Operação Encore, com destaque para as ações da FEB no terreno. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_cobra_vai_fumar#/media/Ficheiro:CobrasFumantes.svg
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“A FEB era composta por 25 mil soldados e pessoal de apoio e, entre suas 
muitas realizações, estavam a conquista das posições alemãs em Monte Castelo, a 
quebra da Linha Gótica e da Linha Gêngis Khan e a captura, de uma só vez, de toda 
a 148ª Divisão Alemã sob o comando do General Otto Freter Pico.12 A FENZ, a 2ª 
Divisão na Itália, também composta por mais de 22 mil soldados, teve um papel 
central na derrota alemã em Monte Cassino e na quebra da Linha Gustav.” (ZIRKER, 
2018. p. 218). 

 

Figura 2: Diagrama esquemático da composição básica da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, subordinada 
ao 4º Corpo do V Exército Americano. 

 

Fonte: adaptado pelo autor de http://niehorster.org/061_brazil/43-07-15_org/div-inf.html. Acesso em 
julho/2021. 

 

As tentativas de tomada destes locais ocorreram durante 3 meses consecutivos, com 

derrotas subsequentes dos Aliados, não só pela fortificação do Exército Alemão no local, 

como pelas incursões do inimigo quase que com táticas de guerrilha no terreno, levando a 

baixas nas tropas Aliadas, assim como para desmantelamento das qualidades físicas e 

psicológicas destas. Somado a isso, o inverno rigoroso dos Apeninos entre os anos 1944 e 

1945 atrasou a campanha. Zirker (2018) considera o teatro de operações italiano um local 

“brutal” e “climaticamente miserável” (Zirker, 2018, p. 218). 

Em fevereiro de 1945, aproveitando a melhora do clima, Monte Castello foi tomado 

pelas tropas da FEB.  

 

 

 

http://niehorster.org/061_brazil/43-07-15_org/div-inf.html
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Figura 3: Mapa da Linha Gótica, onde se desenrolaram os eventos de Monte Castello. 

 

Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_G%C3%B3tica#/media/Ficheiro:Ww2_europe_map_italy_june_until_dece
mber_1944.jpg. Acesso em julho/2021. 

 

Conforme Moreira (sem data):  

 

“A FEB perdeu 454 soldados que durante muitos anos permaneceram no 
cemitério de Pistóia (Itália). Em outubro de 1960, suas cinzas foram transferidas 
para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, erguido no 
Rio de Janeiro, no recém-criado aterro do Flamengo. Sua participação no conflito 
foi importante pois tornou evidente a contradição vivida pelo Estado Novo, que 
enviava tropas para utar pela democracia no exterior, mas internamente mantinha 
um regime ditatorial. O retorno dos contingentes da FEB precipitou, assim, a queda 
de Vargas em 1945” (MOREIRA, sem data, s/p). 

 

O número de mortos diretos em combate varia discretamente entre os autores. 

Aproximadamente 2 mil foram feridos, alguns morrendo tempos depois (ZIRKER, 2018; 

MOREIRA, sd). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_G%C3%B3tica#/media/Ficheiro:Ww2_europe_map_italy_june_until_december_1944.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_G%C3%B3tica#/media/Ficheiro:Ww2_europe_map_italy_june_until_december_1944.jpg
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Os soldados da FEB passaram aproximadamente 200 dias em combate direto e 

contínuo com o inimigo, retornando ao Brasil como heróis nacionais e heróis de guerra 

(CALKINS, 2011). 

 

Figura 4: Mapa da distribuição das tropas na Operação Encore, representadas neste mapa apenas pelas tropas 
americanas. A fase linha 1, de 24 de fevereiro representa a tomada de Monte Castello, onde destacou-se a 

participação da FEB (no mapa, representada pela sigla BEF – Brazilian Expeditionary Force). 

 

Fonte: OLAND, sem data. 

 

3.3 Serviço de Saúde na Itália: da Zona de Administração à Zona de Combate 

 

Juntamente com os combatentes, a FEB levou à Itália um Batalhão próprio de saúde, 

criado em 1944 especialmente para compor a Força Expedicionária e era composto por 

médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e padioleiros (ROQUE, 2020). 

 

“Além do Batalhão, o serviço de saúde incluiu ainda os Destacamentos 
Regimentais (inseridos nos Regimentos de Infantaria, nos Grupos de Artilharia e 
nos Batalhões especiais), o Posto Avançado de Neuropsiquiatria e a Seção Brasileira 
de Hospitalização, anexa aos hospitais de sangue norte-americanos. Alunos de 
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medicina e odontologia tiveram as formaturas adiantadas em alguns meses em 
suas faculdades, para poderem embarcar em tempo, seguindo para a guerra já 
como profissionais, oficiais militares da saúde, em face da carência de pessoal e 
estrutura (a título de exemplo: dos 176 oficiais médicos, apenas 84 eram militares 
da ativa, menos da metade).” (ROQUE, 2020, p. 44). 

 

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

de Evacuação (cada uma com um Pelotão de Padioleiros, um Pelotão de Posto de Socorro e 

um Pelotão de Ambulâncias) e uma Companhia de Tratamento, formando um Posto de 

Socorro Divisionário, onde os feridos e doentes recebiam tratamento imediato, sendo depois 

evacuados para o Posto de Triagem Divisionário. Após o atendimento no PSD ou P Trig, o 

ferido era evacuado para hospitais da retaguarda sob o comando do V Exército Americano. 

Nestes hospitais havia, também, médicos brasileiros. Todas as enfermeiras da FEB atuaram 

nos hospitais. No total, Serviço de Saúde da FEB reuniu aproximadamente 1369 pessoas, sob 

o comando do Coronel Médico Emmanuel Marques Porto (ROQUE, 2020). 

Foram enviados à Itália, no Serviço de Saúde da FEB, 166 médicos, 26 dentistas, 6 

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

radiologia, 2 protéticos e 67 enfermeiras, estas últimas formando o primeiro corpo feminino 

do Exército Brasileiro. Ao todo, o Serviço de Saúde possuía 1369 integrantes (OLIVEIRA, 

SANTOS, 2007). 

 

“Cada Companhia do Batalhão de Saúde estava destinada a acompanhar 
um Regimento. As companhias de Saúde tinham a finalidade de manter o 
funcionamento dos postos de Saúde e de Triagem. Dessas instalações, o homem, 
de acordo com a gravidade do ferimento, seria encaminhado para os hospitais de 
evacuação. A 3a Companhia ficou instalada em Castel di Casio, próximo de Porreta, 
enquanto outras ficavam instaladas perto de Monte Prano, quer dizer, Cammaiore, 
Vale do Rio Sercchio” (MOTTTA, 2001. P. 121). 

 

O então Coronel Médico Emmanuel Marques Porto merece um capítulo à parte na 

história da Medicina Militar. Nascido no Rio de Janeiro, tornou-se militar pouco após formar-

se médico, em 1917. Vivenciou e atendeu em episódios importantes da história nacional, 

como a Revolução de 1930, quando dirigiu o Hospital de Campanha e a Revolução de São 

Paulo, em 1932. Dez anos mais tarde, foi observador do Exército Americano na Europa, o 

que lhe deu as bases para a construção do Serviço de Saúde da FEB, sendo profusamente 

elogiado por seu desempenho na campanha da Itália, inclusive pelo presidente dos Estados 

Unidos à época. Retornando ao Brasil, tornou-se Diretor de Saúde do Exército Brasileiro na 
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década de 1950, promovendo diversas mudanças no sistema de ensino de saúde, fundando 

hospitais militares e reestruturando a hierarquia dentro do Serviço de Saúde (BRASIL, 2020). 

Ficou conhecido como “Marechal de Branco”, um dos únicos médicos a galgar esse 

posto dentro da hierarquia militar Brasileira. 

 

Figura5: Coronel Médico Emmanuel Marques Porto, comandante das tropas de Saúde da FEB. 

 

Fonte: https://jornalismodeguerra.com/2018/04/03/conheca-a-historia-da-alta-cupula-brasileira-envolvida-na-
2a-guerra-parte-01/. Acesso em julho/2021. 

 

Quanto às enfermeiras da FEB, sua inclusão foi determinada pelo Exército Americano, 

a fim de render as enfermeiras americanas que estavam há mais de um ano no campo de 

batalha. Mediante esta exigência, o Exército Brasileiro iniciou a convocação de mulheres sob 

as seguintes condições: solteiras ou viúvas, terem entre de 21 e 36 anos (Bernardes, Lopes, 

Santos, 2004, dizem que a idade inicial seria de 18 anos, e que mulheres separadas poderiam 

se voluntariar também), e com alguma formação em enfermagem. Esta “alguma formação” 

https://jornalismodeguerra.com/2018/04/03/conheca-a-historia-da-alta-cupula-brasileira-envolvida-na-2a-guerra-parte-01/
https://jornalismodeguerra.com/2018/04/03/conheca-a-historia-da-alta-cupula-brasileira-envolvida-na-2a-guerra-parte-01/
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era eclética: ia desde a formação universitária, especialmente nas faculdades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, até socorristas com cursos de aproximadamente 3 meses ministrados 

pela Cruz Vermelha Brasileira, estas últimas a grande maioria. Ao todo, foram 73 

enfermeiras para a Guerra, 67 pelo Exército Brasileiro e 6 pela Força Aérea Brasileira 

(ROQUE, 2020; BERNARDES, LOPES, SANTOS, 2004). 

As enfermeiras em questão fizeram o Curso de Emergência de Enfermeiras da 

Reversa do Exército (CEERE), sob tutela da Diretoria de Saúde do Exército, cujo objetivo era 

formar o Quadro de Enfermagem (QEERE), criado pelo Decreto-Lei nº 6097 de 13 de 

dezembro de 1943 (BERNARDES, LOPES, SANTOS, 2005; BERNARDES, LOPES, SANTOS, 2004). 

Dos brasileiros enviados à Itália, quase metade procurou assistência hospitalar, sendo 

atendida pelos profissionais brasileiros. A maioria foi por doenças pré-existentes, não tendo 

relação direta com a guerra. Causas como doenças infecciosas adquiridas na própria Itália, 

como pneumonias e problemas relacionados ao frio extremo enfrentado no teatro de 

operações, também representaram um volume importante de atendimento (ROQUE, 2020; 

BERNARDES, LOPES, SANTOS, 2005). 

Dentre as mais de 70 mulheres que serviram na Itália, merecem destaque as Sras. 

Elza Cansanção e Virgínia Portocarrero. Ambas transformaram suas histórias e lembranças 

em registros formais, contribuindo grandemente para o entendimento do período e da 

dificuldade de incorporação das mulheres no Exército em um momento histórico em que 

isso era impensável (SOUZA, 2012). 

Quanto ao serviço médico propriamente dito, sua presença ocorreu tanto nos 

hospitais de retaguarda quanto no front, com atendimento direto aos feridos no campo de 

batalha (CABRAL, 2018). 

Seu trabalho consistia na manutenção da vida a fim de evacuar feridos, classificar os 

feridos capazes de serem atendidos, e realizar a evacuação propriamente dita. O 

atendimento na linha Gótica foi extremamente prejudicado pelo inverno rigoroso entre 

1944 e 1945 (ROQUE, 2020). 

 

4. DISCUSSÃO 
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A figura 6, abaixo, demonstra a construção básica do 1º Batalhão de Saúde da 1ª Div 

Inf Exp. 

Como demonstrado pelo diagrama, o Brasil não enviou Hospital de Campanha à 

Europa, já que o responsável pelo Hospital eram os Estados Unidos. O 8º Hospital de 

Evacuação, primeiro ponto de evacuação para onde os feridos eram enviados após saída dos 

postos de triagem (P trig) estava situado em Pietramala, próximo a Montese, no Norte da 

Itália (UNIVERSITY OF VIRGINIA, sd). 

As enfermeiras da FEB serviram em diversos locais, garantindo a presença em toda a 

cadeia de evacuação, como o Field Hospital, localizado de 2 a 4 milhas da frente de combate, 

era instalado em barracas ou prédios desocupados, recepcionava e selecionava os feridos. 

Os doentes permaneciam neste local por cerca de um mês para serem transferidos para o 

Hospital Geral (o 32º em Pavena e o 35º e, Sparanise). O Evacuation Hospital era instalado 

em barracas e situavam-se a cerca de 30 km atrás do Field Hospital. Ele podia ser deslocado 

de acordo com a necessidade da tropa e recebia soldados do Field Hospital ou diretamente 

do front (o 15º em Piacenza, o 16º em Pistoia, o 38º em Pisa). Já os Station Hospitals eram 

instalados nos melhores prédios das cidades ocupadas, ou em barracas. Dispunham de 

recursos para intervenções de emergência (7º em Livorno, 105º e 154º em Tarquínia). Por 

fim, o General Hospital era o hospital de retaguarda. Alguns tinham capacidade para até 3 

mil leitos, dispondo de recursos materiais mais especializados (24º em Florença, 42º, 45º, 

182º e 300º - todos em Nápoles - e 12º, em Livorno) (LEITE, 2011). 

Ainda havia os Hospitais de Campanha, situados em Nápoles, Valdibura, Pisa, Pistóia 

e Livorno, destino secundário após atendimento no 8º Hospital de Evacuação. As 

enfermeiras enviadas para substituição das enfermeiras americanas, como descrito 

anteriormente, foram lotadas em todos estes Hospitais, enquanto os demais componentes 

do Batalhão de Saúde foram distribuídos em Companhias de Coleta, destinadas ao 

recebimento inicial dos feridos na Zona de Combate (ZC) (D’ÁVILA, 2021). 
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Figura 6: Diagrama esquemático da composição básica do 1º Batalhão de Saúde da 1ª Divisão de Infantaria 
Expedicionária. 

 

Fonte: adaptado pelo autor de http://niehorster.org/061_brazil/43-07-15_org/div-inf_medic.html. Acesso em 
julho/2021. 

 
Assim, os membros do 1º Batalhão de Saúde foram empregados na linha de frente 

das batalhas, realizando os primeiros atendimentos aos feridos. As enfermeiras civis, 

permaneceram na retaguarda. 

O 1º Batalhão de Saúde apoiou os combatentes no Vale do Rio Serchio-Pocada, em 

Monte Castelo, no Vale do Marano, em Della Serra, Castelnuevo, Montese, Collecchio e em 

Fornovo di Taro. Desde a chagada à Europa até o dia 2 de maio de 1945, quando cessaram as 

hostilidades em solo italiano, foram atendidos 6.189 homens, sendo 3.839 doentes e 2.350 

feridos (PINTO, 2013; LANDGRAF, 2013). 

A tabela 1 demonstra os atendimentos a feridos pelo 1º Batalhão de Saúde na 

campanha da Itália (MERON, 2009). 

Os números abaixo corroboram os dados de outros autores, que informam que o 

número de feridos foi inferior aos demais doentes atendidos (SOBRAL, MIRANDA, SILVA, 

2018). 

Os melhores e mais robustos registros acerca do 1º B Sau encontram-se em museus, 

alguns italianos, o que dificulta o acesso às informações. No Brasil, o Museu Capitão Pitaluga 

http://niehorster.org/061_brazil/43-07-15_org/div-inf_medic.html
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vinculado ao 1º Esq Cav L – Esq Ten Amaro, na cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro 

(JORNAL A VOZ DA CIDADE, 2019). 

Este museu possui acervo do Esq Rec que abriu caminhos na campanha da Itália e foi 

acompanhado por equipes de campo do 1º BSau. Seus registros históricos são valiosos, 

especialmente quanto à vida do Cap Plínio Pitaluga, o comandante do Esq Rec. Seu nome 

tornou-se sinônimo da FEB, tendo alçado o posto de General. A Medalha Plínio Pitaluga, 

instituída após sua morte, homenageia ex-combatentes e pessoas que auxiliaram no 

atendimento anterior ou atual aos seus componentes (PINTO, 2019). 

A importância do Museu Cap Pitaluga encontra-se na continência de diversos 

objetos, registros históricos e de atuação do 1º B Sau em combate ao lado no Esq Rec 

(FLORES, 2018). 

Ao contrário das histórias do 1º Batalhão de Saúde, cujo registro na zona de combate 

é escasso, os relatos das enfermeiras brasileiras que serviram na Itália são inúmeros. 

 

 

Tabela 1: distribuição de feridos em combate na Campanha da Itália. Fonte: adaptado de Meron, 2009. 
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Cavalaria  4  11  -  -  -  -  -  15  

Infantaria  149  1052  73  148  7  1  1  1431  

Artilharia  1  37  4  2  -  -  -  44  

Engenharia  1  26  3  -  1  -  -  31  

Tropa especial  -  2  2  2  -  -  -  6  

Serviço de saúde  1  18  2  1  -  -  -  22  

Total  156  1146  84  153  8  1  1  1549  

 

Capitaneados pelos livros “Nas barbas de Tedesco”, de 1955 e “E foi assim que a 

cobra fumou...”, de 1985, ambos de Elza Cansanção Medeiros, os contos e crônicas dos 

Hospitais de Campanha se popularizaram. Elza foi Chefe de unidade nos Hospitais em que 

serviu. Filha de médico, nascida no Rio de Janeiro, teve educação exemplar, já havia cursado 

enfermagem antes da convocação para a guerra e falava um pouco de inglês e francês, 

sendo, por isso, alçada à Chefia de Unidade, lidando diretamente com as enfermeiras 

americanas na Itália (MARCON, 2019). 
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Os relatos de Elza Cansanção foram importantes, já que trouxeram uma perspectiva 

mais amena e divertida na década de 1950, em seu primeiro livro, dos episódios ocorridos 

nos Hospitais de Campanha da Itália. O livro da década de 1980 é praticamente uma 

reedição do primeiro, porém com opiniões políticas mais marcantes. 

Em função de sua posição de destaque nos Hospitais, do lançamento de seus livros 

contando as histórias da Guerra e de sua participação em muitas cerimônias e ambientes 

militares nos anos subsequentes, Elza Cansanção Medeiros é, talvez, a enfermeira mais 

lembrada da FEB. Ela faleceu no ano de 2009, aos 88 anos. 

Olímpia de Oliveira Camerino também publicou suas memórias de guerra, intituladas 

“A mulher brasileira na II Guerra Mundial”. Ao contrário de Elza Cansanção, que se 

voluntariou aos 19 anos para a FEB, Olímpia Camerino já possuía 44 anos quando embarcou 

para a Itália. Sem educação formal para atendimento aos doentes, ocupou posições 

secundárias, sendo subordinada de Elza Cansanção. 

A perspectiva trazida por Olímpia Camerino diferiu muito de Elza Cansanção. Em vez 

de trazer histórias leves e divertidas ou enveredar pelo viés político, Olímpia teve outro 

objetivo: 

 

O título que dá a seu livro traduz exatamente o que ela espera alcançar 
com sua publicação: exaltar a figura feminina que se fez parte integral do esforço 
de guerra do Brasil. Não se preocupa em narrar historicamente a guerra, os fatos, 
discutir os presidentes, a política ou toda a burocracia que é necessária para a 
realização de uma guerra. Suas palavras querem dizer do cotidiano da guerra, longe 
de tudo que era maior do que acontecia nos hospitais, onde a única preocupação 
era sobreviver e cuidar para que aqueles homens que estavam lutando 
sobrevivessem também – fossem eles brasileiros, americanos ou mesmo alemães 
(MARCON, 2019. P. 24). 

 

Figura 7: à esquerda, Elza Cansanção Medeiros. À direita, Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero. 
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Fonte: imagem de Elza Cansanção Medeiros: https://www.besthomenagens.com.br/homenageamos-hoje-elza-
cansancao-medeiros/. Acesso em: julho 2021. Imagem de Virgínia Maria Portocarrero: 
https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11145075. Acesso em: julho 2021. Montagem da imagem feita 
pelo autor. 

 

Finalmente, Virgínia Maria de Niemeyer Portocarrero voluntariou-se aos 27 anos. 

Proveniente de família de militares, já possuía curso superior em Letras e completou o curso 

de enfermagem na Cruz Vermelha. 

Virgínia Portocarrero talvez seja a enfermeira cuja história na FEB tenha sido mais 

bem documentada. Enviou cartas com suas experiências pessoais a seus pais durante toda 

sua permanência na Itália. Colecionou diversas fotos e lembranças do local, além de um 

diário riquíssimo em detalhes de seu dia a dia na Itália. Toda sua coleção foi doada à 

Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, compondo um dos maiores acervos históricos da 

campanha da FEB na Itália. Aliada aos documentos, há uma série de entrevistas realizadas 

por historiadores com Virgínia, compondo um cenário completo da II Guerra Mundial aos 

olhos das mulheres da FEB (SOUZA, 2012). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O papel da Força Expedicionária Brasileira é conhecido e reconhecido nacional e 

internacionalmente. Foi a FEB que participou de batalhas importantes ao final da II Guerra 

Mundial, auxiliando na tomada da Linha Gótica ao norte da Itália. Incorporada ao IV Corpo 

do V Exército Americano, a FEB teve papel fundamental na tomada de Monte Castello que 

https://www.besthomenagens.com.br/homenageamos-hoje-elza-cansancao-medeiros/
https://www.besthomenagens.com.br/homenageamos-hoje-elza-cansancao-medeiros/
https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11145075
https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11145075
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culminou, em abril de 1945, com a rendição do EIXO. Parte importante da Força 

Expedicionária foi o 1º Batalhão de Saúde, composto por mais de mil homens e mulheres. 

Infelizmente, a história dos homens do 1º Batalhão de Saúde carece de registros 

históricos relevantes. Os melhores e mais robustos registros encontram-se em museus, 

alguns italianos, o que dificulta o acesso às informações. No Brasil, o Museu Capitão Pitaluga 

vinculado ao 1º Esq Cav L – Esq Ten Amaro, na cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro, é 

um dos maiores registro dos combates em Monte Castelo, na Itália. 

Este museu possui acervo do Esq Rec que abriu caminhos na campanha da Itália e foi 

acompanhado por equipes de campo do 1º B Sau. Seus registros históricos são valiosos e 

demonstram o trabalho do Serviço de Saúde na Zona de Combate. 

Por outro lado, a história das mulheres, enfermeiras voluntárias convocadas por 

exigência do Exército Norte-Americano, tem relatos volumosos, mostrando uma das 

múltiplas facetas da FEB. 

Os historiadores de guerra têm papel importante nesse contexto e a pesquisa 

histórica do 1º Batalhão de Saúde pode ser aprofundada, usando como base, por exemplo, o 

Museu Cap Pitaluga, especialmente no que diz respeito ao atendimento na Zona de 

Combate. 

O aprofundamento destas informações é capaz de contribuir não só para o 

conhecimento histórico, mas também para as novas diretrizes de Saúde Operacional, 

recentemente incorporadas ao Exército Brasileiro. 
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