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A guerra é a luta entre duas vontades, que se empenham até o último sacrifício – “o 

da própria vida” – na conquista da vitória. 

 

Marechal Mascarenhas de Moraes



 

 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como foi a atuação do Serviço de Saúde 
do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, o maior e mais letal conflito da 
história da humanidade até o momento. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica em 
artigos, livros, vídeos e trabalhos acadêmicos, que serviu de embasamento para descrever 
como funcionou o apoio de saúde à Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações 
da Itália e as consequências da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Apesar 
da escassez de fontes específicas sobre o tema, verificou-se que a atuação dos integrantes 
do Batalhão de Saúde foi essencial para a vitoriosa campanha brasileira em solo europeu e 
que o intercâmbio de informações e tecnologias, sobretudo com o Exército Norte-
Americano, ao qual os militares brasileiros estavam subordinados durante o conflito, 
auxiliou na modernização e mudança de doutrinas do Exército Brasileiro, além de 
consequências para o rumo político e social do país. 
 
Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Força Expedicionária Brasileira. Serviço de Saúde 
em Campanha. Apoio de Saúde. Exército Brasileiro. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The present work aims to demonstrate how was the performance of the Brazilian Army 
Health Service during the Second World War, the biggest and more lethal conflict of the 
human history so far. For that, a literature review on articles, books, videos and academic 
papers was made, to serve as basement to describe how the Health Support to the Brazilian 
Expeditionary Force worked in the Italian Theater of Operations, as well as the consequences 
of the Brazilian participation in the Second World War. Despite the  scarcity of sources 
specific about this subject, it was verified that the performance of the  members of the 
Health Battalion was essential to the victorious Brazilian campaign on  European grounds 
and that the  information and Technologies exchange, especially with the American Army,  
to which the Brazilian soldiers were subordinate, favored the modernization and change of 
doctrines within the Brazilian Army,  in addition to consequences to the political and social  
courses of this country. 
 
Keywords: Second World War. Brazilian Expeditionary Force. Health Service on Campaign. 
Brazilian Army. 
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O Apoio de Saúde do Exército na Campanha da Itália (IIGM) 
 
 

MARIANA IWAKURA1 

LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa demonstrar como foi a atuação do Serviço de Saúde do 

Exército no Teatro de Operações na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, através da 

análise dos fatos históricos que culminaram com a formação da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB). 

À época do conflito mais letal da história da humanidade, que durou de 1939 a 1945, 

o Brasil encontrava-se sob a liderança de Getúlio Vargas, que havia instaurado seu governo 

de cunho ditatorial, o Estado Novo, em 1937. Inicialmente, o governo brasileiro, por ter 

ideais mais próximos aos do Países do Eixo, optou por declarar neutralidade, mantendo 

relações comerciais tanto com a Alemanha, quanto com os Estados Unidos.  

Em 1940, na Conferência de Havana, que reuniu ministros das relações exteriores de 

todos os países do continente americano, foi decidido que qualquer ato de agressão de um 

Estado não Americano contra a soberania ou independência de um Estado Americano seria 

considerado um atentado contra todos os Estados que participaram da Conferência. Assim, 

em 1941, quando os Estados Unidos da América entraram no conflito ao declarar guerra ao 

Japão, após o ataque à base de Pearl Harbour, cresceu a pressão norte-americana sobre a 

posição de neutralidade do Brasil. 

Em 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, a Itália e o Japão. 

No mesmo ano, o Brasil cedeu bases navais e aéreas no Nordeste para uso das tropas norte-

americanas, que se preparavam para desencadear uma operação ofensiva contra as tropas 

alemãs e italianas no norte da África. Com isso, a Alemanha passou a considerar o Brasil 

como inimigo e atacou navios mercantes brasileiros, causando a morte de mais de 600 civis 

(MONTEIRO, 2013). 

                                                           
1
 Capitão médica, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E-mail: iwakura.mariana@eb.mil.br 

2
 Major de Artilharia, Escola de Saúde do Exército.  



 

 

A opinião popular de que o Brasil já não podia manter-se neutro em relação ao 

conflito, aliado ao aumento do pressionamento norte-americano e britânico, fizeram com 

que o governo brasileiro declarasse guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto de 1942 

(MONTEIRO, 2013). 

Iniciaram-se as tratativas acerca da participação brasileira no Teatro de Operações na 

Europa. A Portaria Ministerial número 47-44, de 9 de agosto de 1943, instruiu a organização 

da FEB. Ficou decidido, assim, que a FEB seria constituída pela 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária (DIE) que, por sua vez, era estruturada por três Regimentos de Infantaria, um 

Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, quatro grupos de Artilharia de Campanha, um 

Batalhão de Engenharia, uma Companhia de Transmissões, uma Esquadrilha de Ligação e 

Observação e um Batalhão de Saúde (MORAES, 1984). 

Figura 1 – Campanha da FEB na Itália 

 

Fonte: FEB/Reprodução ¹ 

______________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2014/10/feb-comemora-70-anos-da-

campanha-na-segunda-guerra-mundial.html>. Acesso em 8 OUT 21. 



 

 

Este trabalho será desenvolvido com o objetivo de elucidar como foi a atuação deste 

Batalhão de Saúde da FEB durante a Campanha da Itália e suas consequências para o Serviço 

de Saúde do Exército Brasileiro. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com base na pesquisa bibliográfica, de livros, 

artigos e fontes históricas. Das fontes selecionadas, foi feita a leitura analítica para obtenção 

dos argumentos a serem utilizados no desenvolvimento do tema. A busca pelas fontes foi 

feita nos bancos de dados do Google Scholar e Scielo, utilizando-se descritores como 

Segunda Guerra Mundial”, “Exército Brasileiro”, “Apoio de Saúde do Exército”, “Forças 

Armadas Brasileiras”, “Saúde em Campanha”, e “Serviço de Saúde”. Foram excluídos estudos 

e livros em outros idiomas além de português e inglês que não disponham de tradução para 

os referidos idiomas ou artigos publicados em periódicos sem reconhecimento acadêmico.  

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 ORIGENS DO CONFLITO 

 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, os países considerados vencedores, 

notadamente Reino Unido e França, tentaram reestabelecer a ordem no Velho Continente, 

através da assinatura de um tratado de paz. Em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes 

foi assinado e impôs uma série de sanções à Alemanha, considerada a principal culpada pela 

eclosão da guerra, como perda de territórios, pagamento de indenizações e redução do 

efetivo militar (DEL PRIORE; DARÓZ, 2019).  

O Tratado de Versalhes foi considerado uma verdadeira humilhação pelo povo 

alemão, principalmente pela inflação e desemprego que causou. O descontentamento 

permitiu o crescimento de ideias extremistas e ultranacionalistas, com a ascensão do 

nazismo, que pregava o expansionismo alemão e a superioridade em relação aos outros 

povos. O mesmo aconteceu com a Itália, com o surgimento e crescimento de ideias fascistas. 

 



 

 

3.1.1 Estopim da guerra 

 

Em 30 de janeiro de 1933, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, 

conhecido como Partido Nazista, chegou ao poder na Alemanha, com a eleição de Adolf 

Hitler para o cargo de chanceler. Quase que imediatamente, os atos de Hitler suprimiram as 

liberdades civis e lhe garantiram poderes ditatoriais. Progressivamente, os nazistas 

reorganizaram a economia e reestruturaram as Forças Armadas, ambos essenciais para por 

em prática as ideias expansionistas. 

Em 1938, iniciou-se o expansionismo alemão, com a anexação da Áustria, seguida da 

invasão de Sudetos, na Tchecoslováquia. Isso gerou tensões diplomáticas com outros países 

europeus, que exigiram que a Alemanha cessasse os ataques, mas nada fizeram 

efetivamente para bloquear a máquina nazista. 

Em 1939, Hitler se voltou contra a Polônia. Seu objetivo era recuperar territórios que 

pertenciam à Alemanha e que foram conquistados pela Polônia ao fim da Primeira Guerra 

Mundial, em especial a faixa de território polonês que ligava a Alemanha à Prússia Oriental. 

Já temerosa com o iminente ataque alemão, a Polônia buscou formar alianças com França e 

Reino Unido. Antes do conflito propriamente dito, a Alemanha assinou um tratado com a 

então União Soviética, que estipulava um período de dez anos de paz entre as duas nações, 

além de acordos comerciais e o planejamento da invasão e divisão do território polonês 

entre elas. 

Assim, em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia. Isso levou o 

Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939, dando 

início ao que ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial.  

Os países formaram duas grandes alianças neste confronto. De um lado estavam as 

forças do Eixo, representadas principalmente por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os 

países Aliados, representados por Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos e 

China. 

 

3.1.2 Generalização do conflito 

 

Apesar das alianças firmadas, o apoio militar do Reino Unido e da França nunca 

chegou à Polônia. Os poloneses resistiram por um tempo, porém foram invadidos também 



 

 

pelos soviéticos em 17 de setembro de 1939, que atacaram as fronteiras orientais. A derrota 

polonesa ocorreu em 28 de setembro de 1939, quando a capital, Varsóvia, foi tomada pelos 

alemães. 

Essa vitória alemã foi um dos marcos da primeira fase da Segunda Guerra Mundial, 

que ocorreu de 1939 a 1941 e ficou conhecida como “guerra de mentira”, pois houve pouco 

enfrentamento ao poderio alemão, com o emprego da blitzkrieg, ou “guerra relâmpago”, 

que consistia em ataques rápidos e poderosos. A Alemanha anexou vários territórios, 

juntamente com outros países do Eixo, chegando até a Escandinávia e aos limites da Eurásia. 

Em outra frente da guerra, o Japão iniciou sua expansão pelo sudeste asiático, conquistando 

vários territórios, inclusive colônias europeias.  

Em junho de 1941, os alemães atacaram a União Soviética. O episódio marcou a 

quebra do Pacto Germano-Soviético e fez com que a União Soviética se juntasse aos países 

Aliados contra as forças do Eixo (NASCIMENTO, 2019). 

Em 7 de dezembro de 1941, a Marinha Imperial Japonesa atacou a base naval norte-

americana de Pearl Harbour, em Honolulu, Havaí, como parte de uma ação preventiva, que 

visava manter a frota americana no Pacífico fora das ações japonesas no sudeste asiático. 

Esse episódio marcou a entrada definitiva dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ao lado 

dos países aliados. 

 

3.2 SITUAÇÃO BRASILEIRA 

 

Em 1939, o Brasil encontrava-se sob o Estado Novo, estabelecido em 1937 pelo então 

presidente, Getúlio Dornelles Vargas, governo caracterizado pelo autoritarismo e 

centralização do poder, pontos em comum com os governos ditatoriais das potências do 

Eixo. O próprio presidente se mostrou simpático aos ideais nazifascistas, porém o Brasil 

tinha muito acordos com os países aliados, em especial Estados Unidos e Reino Unido, 

fazendo com que o governo brasileiro negociasse ora com países do Eixo, ora com países 

Aliados. 

 

3.2.1 Posicionamento inicial 

 



 

 

Logo após a eclosão do conflito, em 1939, os chanceleres dos países americanos se 

reuniram no Panamá para definir o posicionamento do continente em relação ao conflito. 

Com exceção do Canadá, que apoiou os países Aliados, por fazer parte da Comunidade das 

Nações, os países das Américas optaram pela neutralidade. 

Em 1940, após a ocupação francesa pelo exército alemão, os chanceleres americanos 

se reuniram novamente, em Havana. Desta vez, os países assinaram uma declaração de que 

um ataque a um país do continente seria considerado um ataque a todos os outros países 

das Américas. 

Em 1941, os japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbour, no 

oceano Pacífico. Em 1942, os ministros das relações exteriores dos países americanos se 

reuniram mais uma vez, no Rio de Janeiro, com os estadunidenses evocando o acordo de 

Havana. Desta reunião, resultou o rompimento das relações diplomáticas e comerciais entre 

os países americanos e os países do Eixo, com exceção do Chile e da Argentina, que optaram 

por manter a neutralidade. 

Havia um grande interesse dos países aliados no apoio brasileiro. Primeiro, pela 

posição de liderança que o país ocupa na América do Sul. Isso interessava principalmente 

aos Estados Unidos, que almejavam aumentar sua influência nas Américas, sendo 

importante ter um aliado forte na região. Na época, o Brasil não tinha uma grande 

expressividade militar, porém tinha recursos que interessavam à indústria bélica, como 

minério de ferro, e gêneros alimentícios, como açúcar e café. Além disso, a posição 

estratégica do Brasil em relação à costa africana, principalmente a “Saliência nordestina”, 

era importante para a ofensiva estadunidense e inglesa contra as tropas nazistas no norte da 

África. 

Seguindo os acordos firmados pelos chanceleres e porquê os acordos comerciais com 

a Alemanha eram vantajosos, o Brasil havia optado pela neutralidade no início do conflito. 

No entanto, com a evolução da luta armada, os ataques a navios mercantes brasileiros por 

parte de submarinos alemães e pressão da opinião pública e dos aliados, em especial dos 

Estados Unidos, o Brasil rompeu relações com os países do Eixo e declarou guerra a eles em 

1942.  

 

3.2.2 Motivadores da guerra 

 



 

 

Os alemães passaram a utilizar submarinos para atacar qualquer navio mercante de 

países que faziam comércio com os aliados, com objetivo de interromper o fornecimento de 

suprimentos. Submarinos alemães passaram a patrulhar o oceano Atlântico para interceptar 

e destruir qualquer embarcação que pudesse estar levando gêneros aos aliados. 

Em 15 de agosto de 1942, o submarino nazista U-507, afundou o navio brasileiro 

Baependy, que levava, em sua maioria, militares brasileiros que formariam a defesa costeira 

no Nordeste. Este ataque resultou em 270 mortos e gerou grande comoção entre o povo 

brasileiro, com aumento da opinião pública a favor da entrada do Brasil na guerra contra os 

países do Eixo. O U-507 continuou a atacar embarcações na costa brasileira, totalizando 607 

vítimas fatais, o que foi considerado a versão brasileira de Pearl Harbour. A população foi às 

ruas, exigindo que o governo brasileiro respondesse aos ataques alemães com uma 

declaração formal de guerra. 

 

3.3 SITUAÇÃO DAS FORÇAS BRASILEIRAS 

 

Apesar da missão militar francesa, que atuou no Brasil de 1919 a 1940, como partes 

dos esforços do governo para modernizar as forças armadas brasileiras, as mesmas estavam 

defasadas em relação às outras tropas envolvidas no combate. 

O número de militares da ativa era relativamente pequeno, e havia um número ainda 

menor de oficiais preparados para comandar as tropas. Na época do conflito, o efetivo era 

de pouco mais de 60 mil homens. Também não havia efetivo suficiente de pessoal 

especializado, como militares de Engenharia, Comunicações ou do serviço de saúde. 

Igualmente, não havia aparato tecnológico ou equipamento adequado. A doutrina 

empregada ainda era a doutrina francesa da “guerra das trincheiras” e de posições 

defensivas, características de uma guerra de pouca mobilidade, como haviam sido os 

conflitos anteriores. Entretanto, a Segunda Guerra foi marcada “pelo fogo e pelo 

movimento”, como escreveu posteriormente o general americano George Patton. 

 

3.3.1 Envio de tropas 

 



 

 

O tempo de preparo das tropas brasileiras foi prejudicada, em parte, pela burocracia. 

Apesar de o Brasil ter declarado guerra aos países do Eixo em 1942, somente em 1943 foi 

convocado o primeiro contingente da FEB, que chegou à Itália em 1944.  

Figura 2 – Desembarque das tropas brasileiras na Itália 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Diana Oliveira Maciel ¹ 

_____________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.historiailustrada.com.br/2014/04/fotos-raras-brasil-na-segunda-guerra.html>. 

Acesso em 11 OUT 21. 

 

O soldado brasileiro da época refletia como era a maior parte da sociedade brasileira. 

Muitos viviam na zona rural, nunca haviam saído do Brasil, tampouco conheciam condições 

climáticas de extremo frio. A maioria também não tinha qualquer experiência em combate, a 

exceção de alguns poucos veteranos das revoluções das décadas de 1920 e 1930. Foi feito 

um grande esforço para recrutar expedicionários com pelo menos 5 anos de escolaridade e 

em aparente bom estado de saúde. Não era incomum que pessoas com formação 

universitária especializada fossem recrutadas como oficiais combatentes, confusão causada 

pelo modo como a seleção foi feita, às pressas para agilizar o embarque das tropas. 

Devido à defasagem da doutrina militar, os primeiros militares brasileiros tiveram 

que passar por um treinamento com o Exército norte-americano, a fim de padronizar 

conhecimentos sobre o inimigo, maneira de movimentação das tropas e equipamentos 

utilizados no combate. Para completar o efetivo de oficiais aptos a comandar frações e 

exercer funções especialidades, houve um chamamento emergencial e formação em Centros 

de Preparação de Oficiais da Reserva e na Escola de Saúde do Exército, por exemplo. 



 

 

3.3.2 O Apoio de Saúde na Campanha da Itália durante a Segunda Guerra 

 

A função logística de saúde refere-se a todos os recursos e serviços destinados a 

promover, aumentar, conservar ou restabelecer a saúde física e mental dos recursos 

humanos da Força Terrestre (BRASIL, 2018). O serviço de saúde em campanha tem por 

finalidade contribuir para ao êxito das operações militares por meio da conservação dos 

efetivos (BRASIL, 1980). 

O serviço de saúde da FEB foi composto por cerca de 1369 militares, com 

enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, padioleiros e motoristas e 176 oficiais médicos, sob o 

comando do Coronel Médico Emmanuel Marques Porto. Parte da preparação das tropas 

brasileiras se deu com o envio de observadores militares para conhecerem o material de 

campanha utilizado pelo Exército dos Estados Unidos da América, sob o do qual os militares 

brasileiros atuariam. O Cel Marques Porto foi um destes observadores, sendo enviado para o 

norte da África, onde o V Exército Americano travava combate contra as tropas alemãs. 

Alguns destes observadores também receberam a missão de traduzir os manuais de 

campanha para substituir os que foram escritos com base na doutrina francesa. Destes 

estágios, advieram importantes conhecimentos sobre medicina preventiva, proteção 

adequada contra o frio, alimentação e material de dotação (ROQUE et al, 2019). 

Figura 3 – Soldados brasileiros combatendo no inverno europeu 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Horácio Coelho ¹ 

________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.historiailustrada.com.br/2014/04/fotos-raras-brasil-na-segunda-guerra.html>. 

Acesso em 11 OUT 21. 

Deste modo, de acordo com a doutrina militar americana, a 1ª DIE tinha as seguintes 

instalações de saúde: posto de socorro do Batalhão, posto de socorro Divisionário e posto de 



 

 

tratamento Divisionário. Do posto de tratamento Divisionário, as baixas cujo transporte seria 

arriscado, chamadas de baixas intransportáveis, seguiam para o Hospital de Campanha (Field 

Hospitals) e as demais eram levadas ao Hospital de Evacuação (Evacuation Hospitals), ambos 

das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Entre as duas grandes guerras, houve 

uma significativa melhora no tratamento de feridos, em especial na cadeia de evacuação de 

baixas. Os feridos recebiam o primeiro atendimento próximo ao campo de batalha, para 

estabilização do quadro, e eram evacuados mais rapidamente para os hospitais, onde 

recebiam o tratamento adequado, através de veículos a motor ou mesmo de avião, se fosse 

necessário. Essa rapidez no atendimento era o que, muitas vezes, salvava a vida do 

combatente, diferentemente do atendimento na Primeira Guerra Mundial, quando o ferido 

era transportado em carroças. (FARIA, 2019. IWM, 2021) 

Figura 4 – Evacuação de feridos após a conquista de Montese 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Marechal Floriano de Lima Brayner¹ 

______________________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.historiailustrada.com.br/2014/04/fotos-raras-brasil-na-segunda-guerra.html>. 

Acesso em 11 OUT 21. 

 

No período de novembro de 1944 a fevereiro de 1945, atendeu a 884 feridos, 3.316 

doentes, 406 acidentados, além de terem passado pelo posto de triagem 3 aliados, 2 feridos 

inimigos e 174 civis italianos. Os doentes eram, em sua maioria, pacientes acometidos por 

afecções das vias aéreas, pois o uniforme utilizado pelas tropas brasileiras não era o mais 

adequado para proteção contra o rigoroso inverno europeu. O número de adoentados 

poderia ter sido maior, caso o Serviço de Saúde da FEB não tivesse providenciado vacinas 



 

 

para todo o efetivo. A imunização dos soldados brasileiros garantiu um bom estado sanitário 

da tropa, contribuindo para a manutenção da força empregada no combate. Além disso, o 

uso de repelentes e inseticidas foram essenciais para a relativa baixa incidência de malária e 

tifo entre os soldados. (BRASIL, 2021. IWM, 2021) 

Figura 5 – Acampamento da FEB 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Diana Oliveira Maciel¹ 

______________________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.historiailustrada.com.br/2014/04/fotos-raras-brasil-na-segunda-guerra.html>. 

Acesso em 11 OUT 21. 

 

Durante a convocação da FEB, o governo estadunidense solicitou a criação de um 

quadro de enfermeiras brasileiras, com o objetivo de facilitar a comunicação com futuros 

pacientes brasileiros nos diferentes níveis da cadeia de evacuação, mas principalmente, nos 

Hospitais de Campanha e Hospitais de Evacuação. O Quadro de Enfermeiras de Emergência 

da Reserva do Exército, criado pelo Decreto nº 6.097, de 15 de dezembro de 1943, foi 

composto por 67 enfermeiras, selecionadas entre voluntárias de todas as partes de país e 

que concluíram o curso de formação no Rio de Janeiro. Na Itália, as enfermeiras brasileiras 

atuaram nos hospitais norte-americanas junto das enfermeiras americanas, porém em grau 

de subordinação. As enfermeiras da FEB ficaram como “enfermeiras de reserva de terceira 



 

 

classe”, com soldo de 2º sargentos, enquanto as enfermeiras americanas tinham posto de 2º 

tenente a coronel. (BRASIL, 2021) 

Figura 6 – Enfermeiras brasileiras evacuando soldados em um avião da FAB 

 

Fonte: CML/Reprodução ¹ 

____________________________________________ 

¹ Disponível em: < https://www.scielo.br/j/rlae/a/xgs4rJsrzSxVtvRYpY96JSj/?lang=pt&format=pdf >. Acesso em 

8 OUT 21. 

 

Apesar das diversas dificuldades, como problemas de comunicação e falta de 

equipamento adequado, o Serviço de Saúde da FEB demonstrou grande poder de adaptação 

e superação de obstáculos, que lhe rendeu uma referência elogiosa lavrada pelo 

comandante da FEB, o general Mascarenhas de Moraes, conforme publicado no Boletim 

Interno nr 45, de 14 FEV 1945, da 1º DIE: 

O Serviço de Saúde, quer em combate, quer em situação de calma, tem funcionado 

de maneira irrepreensível. Esse funcionamento é resultado da perfeita ajustagem da 

cadeia que vai dos primeiros escalões da frente aos hospitais da retaguarda. Na 

assistência pronta e imediata ao soldado que tomba com campo da luta, muitas vezes 

sob feroz ação inimiga, a inexcedível dedicação dos padioleiros dos Corpos de 

Tropa tem sido posta à prova, sem desfalecimento no cumprimento da nobilitante 

missão, em que, preocupados em salvar a vida ou atenuar o sofrimento do 

companheiro ferido, pões inteiramente de lado a própria segurança. No transporte 

para os órgãos de tratamento, aqui considerados mesmo aqueles em que se aplicam 

os primeiros socorros, solícitos, os motoristas cuidadosos, com a compreensão nítida 

do valor dos passageiros que conduzem – homens que acabam, de dar o sangue, 

muitos, a integridade física, alguns dentre muitos, a vida, tudo pela grandeza do 

Brasil -, rodam por caminhos maus e boas estradas, da frente para os hospitais. E nos 

postos de socorro e nos estabelecimentos hospitalares, médicos, cirurgiões 

habilíssimos e enfermeiras dedicadas, seguindo a orientação do seu valoroso 

patrono, General João Severiano da Fonseca, iniciam o trabalho estafante e 

profundamente humano de dar vida ao moribundo, afastar o espectro da morte que 



 

 

rodeia os feridos, de suavizar os sofrimentos físicos e também morais. Verdadeiros 

heróis da grande luta contra a morte, esse exército de padiolas e bisturis faz, do 

mesmo modo que o de canhões e baionetas, grande dano ao alemão que nos 

defronta. (MORAES, 2005) 

  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, fica evidente que a atuação do Serviço de Saúde foi primordial 

para que os “Pracinhas” angariassem as importantes vitórias em solo italiano. A manutenção 

da higidez da tropa e o pronto atendimento aos feridos em combate auxiliaram a sustentar a 

moral dos brasileiros, muito importante para a continuidade da ação, resultando na bem-

sucedida campanha brasileira na Itália.  

Apesar das dificuldades iniciais, como recrutamento e treinamento de pessoal, 

adequação às condições do combate em solo europeu e manuseio do equipamento norte-

americano, o intercâmbio de informações e tecnologias contribuiu para a modernização do 

Exército Brasileiro, além de desfraldar a necessidade de mudança de doutrina entre os 

militares. Desde a familiarização com os manuais e protocolos médicos utilizados pelos 

norte-americanos, até o aprimoramento dos kits de primeiros-socorros dos padioleiros e 

equipamentos médicos utilizados nos Hospitais de Campanha, tudo o que o Batalhão de 

Saúde experimentou durante a participação na Segunda Guerra Mundial contribuiu para a 

evolução do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. Foram os conhecimentos adquiridos 

durante o conflito, por exemplo, que permitiram a modernização dos manuais de saúde em 

campanha, com a reestruturação da cadeia de evacuação e transporte de feridos, 

aperfeiçoamento do treinamento de auxiliares de saúde e melhoria da composição dos kits 

de primeiros-socorros. Também houve avanços nas técnicas cirúrgicas e atendimento de 

emergência, transfusão de sangue e antibioticoterapia. 

Além disso, a atuação das enfermeiras evidenciou a capacidade técnica e laboral das 

mulheres, em especial em um ambiente até então exclusivamente masculino, viabilizando o 

caminho para a entrada das mulheres no Exército Brasileiro. 

Ademais, o próprio envio de tropas brasileiras para lutar junto aos Aliados, em 

combate às Forças do Eixo, trouxe mudanças de pensamento na sociedade brasileira. Não 

havia sentido em apoiar um Estado de feições totalitárias após o combate contra forças 



 

 

nazifascistas na Europa, o que culminou com o fim do Estado Novo do então presidente 

Getúlio Vargas 
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