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RESUMO 

 
 
Os grandes conflitos militares causaram muitas mortes ao longo da história. O suporte 

médico, em especial, a disponibilidade de medicamentos para o tratamento de feridos e 

doentes foi essencial para salvar a vida de muitos soldados. Nos primeiros conflitos não 

haviam muitos recursos farmacoterapêuticos disponíveis, mas com o progresso da ciência 

novos medicamentos foram surgindo. O presente trabalho tem por objetivo analisar a 

evolução dos medicamentos utilizados nos campos de batalha das grandes guerras militares, 

do período entre a Primeira Guerra Mundial e a Guerra do Iraque (1914-2011). Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de bases de dados militares e científicas 

gerais. Os principais descritores pesquisados foram: “Medicina militar”, “Guerra” e 

“Medicamentos”. Os termos foram pesquisados em português, espanhol e inglês. A Primeira 

Guerra Mundial foi um período de limitados recursos terapêuticos, enquanto que a segunda 

guerra se beneficia com as experiências aprendidas na primeira guerra, e o advento 

principalmente da penicilina. Os conflitos seguintes tiveram cada vez mais opções para 

anestesia, vacinação, controle da dor e tratamento de infecções e doenças como malária. 

Concluiu-se que as primeiras guerras foram decisivas para a pesquisa e desenvolvimento de 

muitos medicamentos, contribuindo para o surgimento de novas formas farmacêuticas e 

medicamentos com menos efeitos adversos, mais eficazes e inovadores para a medicina 

militar (e para o meio civil), reduzindo significativamente o número de sequelas, baixas e 

mortes de soldados. 

Palavras-chave: Medicina Militar. Guerra. Medicamento. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
 

Major military conflicts have caused many deaths throughout history. Medical support, in 

particular the availability of medicines for the treatment of the wounded and sick, was 

essential to save the lives of many soldiers. In the early conflicts there were not many 

pharmacotherapeutic resources available, but with the progress of science new drugs were 

emerging. This paper aims to analyze the evolution of the drugs used in the battlefields of 

the great military wars, from the period between the First World War and the Iraq War 

(1914-2011). This is a bibliographic research carried out through military and general 

scientific databases. The main descriptors searched were: "Military medicine”, "War" and 

"Medicines". The terms were searched in Portuguese, Spanish and English. The First World 

War was a period of limited therapeutic resources, while the second war benefits from the 

experiences learned in the first war, and the advent mainly of penicillin. The following 

conflicts had more and more options for anesthesia, vaccination, pain control, and 

treatment of infections and diseases such as malaria. It is concluded that the first wars were 

decisive for the research and development of many drugs, contributing to the emergence of 

new pharmaceutical forms and drugs with fewer adverse effects, more effective and 

innovative for military medicine (and the civilian environment), significantly reducing the 

number of sequelae, casualties and deaths of soldiers. 

Keywords: Military medicine. War. Medicines.
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Análise da evolução dos medicamentos usados em campos de 
batalha durante as grandes guerras militares: Da Primeira Guerra 
Mundial à Guerra do Iraque. 

 
DANIEL PEREIRA REIS1 

EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO2 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Além dos conhecidos avanços bélicos que ocorreram durante as grandes guerras 

dos últimos 150 anos, cada conflito também contribuiu significativamente para área da 

medicina. Alguns desses avanços foram completamente inovadores por contas das 

circunstâncias inerentes do cenário de guerra - por exemplo, feridas produzidas por 

explosões - e alguns expandiram as novas descobertas que ainda não haviam se tornado 

comuns na prática civil. A Guerra Civil Americana aprimorou as primeiras técnicas de 

anestesia, enquanto a Primeira Guerra Mundial iniciou a prática de transfusões de sangue. 

Outro avanço importante durante a Primeira Guerra Mundial foi a atuação voluntária de 

motoristas de ambulância que saíram para o campo de batalha durante os combates para 

resgatar os feridos, reduzindo tempo de evacuação. Avanços no tratamento de queimaduras 

ocorreram durante a Guerra do Vietnã, com uso de curativos antissépticos e impregnados 

com antibióticos ajudando a reduzir infecções (TOBEY, 2020).  

De meados do século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial é possível observar 

uma autêntica revolução farmacológica com o aparecimento no arsenal terapêutico de uma 

enorme série de substâncias e princípios ativos, mas que ainda precisavam ser explorados. 

Durante o período da Grande Guerra a complexidade do processo terapêutico era muito 

grande e não estava em questão apenas tratar os feridos de guerra, com ferimentos 

provenientes das batalhas, mas também o tratamento de soldados com patologias 

decorrentes de condições sociais, ambientais, comportamentais e outras. Por exemplo as 

doenças venéreas, doenças tropicais, disseminação da tuberculose, o tétano (PITA E 

PEREIRA, 2014).  

As guerras estimularam o surgimento de uma rede embrionária de laboratórios e 

indústrias, que se expandiram em torno de projetos específicos, sendo um dos mais 

 
1 Farmacêutico, Escola de Saúde do Exército. E-mail: tec.danielreis@gmail.com 
2 Farmacêutico, Escola de Saúde do Exército.  
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importantes a produção britânica do hormônio insulina. Após a interrupção da importação 

de drogas sintéticas alemãs e outros produtos químicos, o governo britânico e suas 

empresas investiram na produção de substitutos de outros produtos alemães anteriormente 

importados, como aspirina, cloro, antissépticos de flavina e análogos sintéticos da cocaína 

(anestésico local). Além disso desenvolveram seus próprios medicamentos para sífilis 

(Kharsivan e Neokharsivan) apenas algumas semanas após o início da guerra, em setembro 

de 1914 (QUIRKE, 2010). 

Entre os anos 1950 e 1960 ocorreu a chamada "explosão farmacológica" devido 

aos desenvolvimentos fundamentais em ciências biológicas possibilitando melhor 

compreensão dos mecanismos moleculares, celulares e homeostáticos relacionados com a 

saúde e a doença e às conquistas tecnológicas e econômicas após a Segunda Guerra Mundial 

(MELO, RIBEIRO E STORPIRTIS, 2006). 

O suporte médico nas guerras contemporâneas evoluiu e se tornou muito mais 

móvel, avançado e eficaz quando comparado com os conflitos militares anteriores. Como 

resultado, a morbidade dos ferimentos de batalha diminuiu significativamente, mesmo com 

a modernização das armas e aumento das forças de ataque. Na Segunda Guerra Mundial 

30% de todas as fatalidades eram causadas por ferimentos de batalha, durante a Guerra do 

Vietnã os números caíram para 24%, e durante as operações recentes no Iraque, o número 

não excedeu 10%. A grande variedade de medicamentos disponíveis, a tecnologia avançada 

de procedimentos, pronta evacuação e equipamentos usados na operação do Iraque, 

possibilitaram salvar a vida de muitos soldados que não teriam chance de sobrevivência se 

estivessem em um dos conflitos militares de décadas anteriores (KORZENIEWSKI E 

BOCHNIAK, 2011). 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução dos medicamentos 

utilizados nos campos de batalha das grandes guerras militares, do período entre a Primeira 

Guerra Mundial e a Guerra do Iraque (1914-2011). 

  
2. METODOLOGIA 

 
Pesquisa bibliográfica realizada por meio de bases de dados militares e científicas 

gerais, dentre elas Scielo, PubMed e BVS. Os principais descritores pesquisados foram: 

“Medicina militar, “Guerra” e “Medicamentos”. Os termos foram pesquisados em português, 

espanhol e inglês. Os critérios de inclusão para o estudo são aqueles que examinam os 
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avanços dos medicamentos utilizados em campos de batalha desde a Primeira Guerra 

Mundial até a Guerra do Iraque no período entre 1914 e 2011. Os critérios de exclusão 

foram estudos sobre avanços médicos que haviam sido feitos antes da Primeira Guerra 

Mundial ou após a Guerra do Iraque. No total foram selecionados 31 trabalhos, dentre eles 

26 em inglês, 3 em português (Brasil), 1 em português (Portugal) e 1 em espanhol. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
 
3.1 ANTIBIÓTICOS 

 
A Primeira Guerra Mundial teve início e terminou sem que houvesse qualquer 

antibiótico ou agente antimicrobiano eficaz, e se tornou palco de inúmeras constatações e 

investigações sobre assepsia, desbridamento e tratamento de feridas. Os principais 

antissépticos disponíveis durante esse período eram o iodo, ácido carbólico, peróxido de 

hidrogênio, percloreto de mercúrio, hipoclorito de sódio, ácido bórico, ácido salicílico, 

cloreto de zinco e permanganato de potássio. Um antisséptico que ficou muito conhecido e 

foi adotado por médicos em toda Europa na Primeira Guerra foi a solução de Carrel-Daking, 

uma mistura de hipoclorito de sódio (0,4% a 0,5%) e ácido bórico (4%) diluído em água. Dada 

a abundância de opções e toxicidade dos antissépticos mais eficazes, escolher o curativo 

ideal para um determinado soldado não era uma tarefa simples (PITA E PEREIRA, 2014; 

STEPANSKY, 2017). 

Apesar da Segunda Guerra Mundial ter sido travada em uma escala muito maior e 

com armas mais destrutivas, a taxa de baixas foi menor do que na Primeira Guerra Mundial. 

Isso é atribuído principalmente a redução das mortes por doenças infecciosas que passou de 

16,5 por 1000 para menos de 1 por 1000. Além das medidas tomadas para prevenir a 

propagação de doenças infecciosas na Segunda Guerra Mundial, esse problema foi muito 

reduzido com o uso das sulfonamidas (termo utilizado para referir-se aos derivados do p-

aminobenzeno-sulfonamida) e, ao final da guerra, com o uso generalizado de penicilina. Em 

1935, o cientista alemão Gerhard Domagk demonstrou que o Prontosil, que contém a 

estrutura da sulfanilamida, foi eficaz no controle de infecções por Estreptococos em 

camundongos. Em 1939, o departamento médico do exército americano começou a buscar 

uma sulfanilamida que pudesse ser aplicada localmente. Em 1941, embora não houvesse 

nenhuma evidência científica da eficácia das sulfonamidas, o Exército passou a produzir 
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comprimidos de sulfanilamida, sulfaguanidina e sulfadiazina para serem ingeridos no caso de 

ferimentos quando a ajuda não estava imediatamente disponível, e envelopes contendo 

sulfanilamida (Figura 1) e sulfatiazol em pó para serem aplicados diretamente nas feridas. O 

Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos destacou o uso de sulfanilamida e 

sulfatiazol na redução da mortalidade e controle infecção. O relatório do conselho observou 

que, durante a Primeira Guerra Mundial, os pacientes com feridas abdominais perfurantes 

tiveram uma taxa de mortalidade de aproximadamente oitenta por cento, enquanto na 

Segunda Guerra as vítimas de Pearl Harbor (EUA) com o mesmo tipo de ferimento e que 

sobreviveram ao choque para se submeterem à cirurgia e terapia com sulfonamidas, quase 

todas se recuperaram. Logo, essa classe de antibióticos estava sendo usada rotineiramente 

para controlar doenças como pneumonia, gonorreia, meningite, disenteria e infecções 

estreptocócicas. A produção das sulfonamidas aumentou significativamente (mais de dez 

vezes) entre 1940 e 1943, no entanto, em 1944 essa produção diminuiu pela metade por 

conta de uma virada otimista na guerra em meados de 1944 e, a percepção inicial de que a 

penicilina, que estava começando a entrar na prática médica militar, substituiria as 

sulfonamidas (ROSTKER, 2013). 

 
Figura 1 – Envelopes contendo 5 gramas de Sulfanilamida em pó, utilizados na  

Segunda Guerra Mundial. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

                                           Fonte: Wordpress.com 
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Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928, mas foi só em novembro de 1942, 

que ela foi administrada pela primeira vez em militares americanos feridos durante um 

assalto em Oran, África. As forças armadas britânicas e americanas usaram penicilina para 

tratar doenças sexualmente transmissíveis como a gonorreia e sífilis e também para outras 

doenças como pneumonia e febre reumática. Com a manufatura britânica dedicada à 

produção de munições, o desenvolvimento de penicilina para produção em massa foi focado 

em Peoria, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e, posteriormente, com as 

gigantes farmacêuticas americanas Merck, Squibb, Pfizer e Abbott. A produção britânica e 

americana cresceu de 21 bilhões de unidades em 1943 para 6,8 trilhões de unidades em 

1945. O primeiro uso militar da penicilina em grande escala foi durante a invasão do Dia D da 

Normandia em junho de 1944, diminuindo consideravelmente a taxa de soldados mortos 

devido a feridas infectadas. Em contrapartida, os alemães não conseguiram produzir 

penicilina em grande escala e tiveram que contar apenas com algumas sulfonamidas 

eficazes. A superioridade que o Reino Unido e EUA desenvolveram em relação a agentes 

quimioterápicos pode ter, pelo menos em parte, contribuído para um fim mais cedo da 

guerra na Europa. Na Guerra da Coréia, a penicilina, geralmente em combinação com 

estreptomicina, permaneceu o agente antibacteriano mais usado pelo serviço de saúde dos 

EUA. A diminuição do tempo de evacuação do ferido até o atendimento cirúrgico, aliado ao 

uso dos antibióticos, reduziram significativamente a ocorrência de gangrena gasosa, causada 

pela bactéria Clostridium perfringens (MANRING et al, 2009; RUBIN, 2007).  

A Guerra do Vietnã continuou a contribuir para a produção de informações e 

estudos valiosos sobre bacteriologia de feridas de guerra, antimicrobianos tópicos, bem 

como padrões de resistência antimicrobiana. O uso de antimicrobianos tópicos em feridas 

por queimaduras foi amplamente adotado durante a guerra e os estudos revelaram uma 

diminuição na sepse de feridas por queimadura de 59% para 10% e no geral a mortalidade 

de 38% para 20% com o uso tópico de acetato de mafenida. Outros estudos também 

observaram menor taxa de mortalidade com tratamento tópico com neomicina-bacitracina-

polimixina B, penicilina tópica ou spray de oxitetraciclina (BLYTH et al, 2015). 

 
3.2 ANALGÉSICOS E ANESTÉSICOS 

 
A Grande Guerra começou em 1º de agosto de 1914, envolvendo 32 nações em um 

conflito global de quatro anos onde o sofrimento era quase universal. Neste período o 
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conhecimento sobre anestesia era importante, mas ainda estava no começo, tendo seus 

avanços estagnados desde suas aplicações durante a Guerra da Criméia (1854-55) e a Guerra 

Civil dos Estados Unidos (1861-65). O clorofórmio e o éter eram substancias já conhecidas 

dos cirurgiões, e prontamente foram empregados nos procedimentos cirúrgicos. A 

novocaína (cloridrato de procaína), um potente anestésico local, foi introduzida em 1905, 

mas permaneceu sob o monopólio da Alemanha. O bloqueio ou anestesia regional ainda era 

muito novo, com apenas alguns cirurgiões tendo dominado a técnica. As anestesias 

raquidiana, intravenosa e retal ainda estavam em experimentação, e os barbitúricos ainda 

eram usados como sedativos, pois ainda não haviam sido adaptados à anestesia. Os gases 

anestésicos, como óxido nitroso, já eram utilizados, mas como não era possível armazená-los 

em frascos de vidro, ficaram restritos a hospitais onde eles foram contidos em tanques de 

abastecimento (LEE, 2003).  

Os esforços de guerra durante a primeira guerra mundial exigiram grandes 

quantidades de acetona para a fabricação de explosivos. Neste período Chaim Weizmann 

descobriu que a bactéria Clostridium acetobutylicum era capaz de transformar materiais 

ricos em amido em acetona e álcool butírico, e com baixo custo industrial. Depois da guerra, 

o custo do álcool butírico, produto químico tão útil quanto caro, caiu drasticamente, 

permitindo seu uso para a obtenção de inúmeras drogas sintéticas. Em 1920, Roger Adams 

sintetizou o éster do ácido 5-butil-5-etil-malônico, uma etapa intermediária na síntese de um 

análogo butílico do barbital, que foi finalmente sintetizado por Arthur Dox em 1922 e 

comercializado no ano seguinte sob o nome Neonal. O butobarbital (butethal nos EUA) era 

três vezes mais forte do que o barbital e seu período de ação era muito mais curto devido à 

sua lipofilicidade, o que reduzia bastante a possibilidade de sonolência “rebote” no dia 

seguinte à administração (LÓPEZ-MUÑOZ, 2005).  

Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa farmacêutica Squibb desenvolveu 

um método que permitia a auto aplicação de doses de morfina para diminuir a dor, ou dose 

de atropina quando identificado a presença de gases de guerra no ambiente. A Squibb 

produziu o chamado Syrette (Figura 2), um tubo de metal dobrável e hermeticamente 

fechado, com uma agulha na ponta, presente nos kits de primeiros socorros dos soldados, e 

que permitia a auto injeção por via intramuscular ou intradérmica. Devido as experiências 

obtidas com o uso do Syrette durante a Segunda Guerra Mundial, os EUA elaboraram um 

manual de primeiros socorros para soldados em 1943 que continha dentre outras 
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informações as instruções de uso do Syrette, com recomendações de ajustes de doses e 

métodos de aplicação (WW2 US Medical Research Centre, S.d.; USA, 1943) 

 
Figura 2 – Um Tubo de Tartarato de Morfina, com diferentes embalagens externas. O 

tubo de papelão duro foi usado para proteger o Syrette em alguns tipos de kit de 
primeiros socorros. 

 

Fonte: WW2 US Medical Research Centre 

 
A Segunda Guerra Mundial, com seu grande número de soldados feridos, 

empurrou ainda mais as pesquisas para o desenvolvimento de um analgésico forte, mas que 

não fosse viciante como a morfina. A heroína foi cogitada como uma possível substituta da 

morfina, mas após ser constatado que ela é um dos alcalóides que mais rapidamente 

promove dependência, a procura por opióides que se mostrassem vantajosos continuou. E 

em 1939, surgiu a meperidina, o primeiro opióide inteiramente sintético, descoberto por 

Otto Eisleb na Alemanha, conhecida como Dolantin ou também petidina. A estrutura da 

meperidina, droga padrão da série, difere da estrutura da morfina, sendo possível, no 

entanto, identificar algumas características comuns. O mesmo pode ser dito em relação à 

metadona, sintetizada na Alemanha também durante a segunda Guerra Mundial (FLASCHA, 

2011; DUARTE, 2005). 

Ao longo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, contínuos avanços foram feitos 

para fornecer agentes anestésicos gasosos às condições adversas do campo de batalha. O 

éter continuou a ser o anestésico de escolha, embora o tiopental intravenoso tenha ganhado 
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popularidade durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o tiopental caiu em desuso 

logo após o ataque em Pearl Harbor, onde os cirurgiões notaram que muitos soldados que 

estavam em choque hemorrágico morreram após receber o anestésico. Na Guerra da Coréia, 

o campo da anestesia passou a contar com bloqueadores neuromusculares devido a 

introdução da succinilcolina e tubocurarina, ambos intravenosos. Na Guerra do Vietnã, 

barbitúricos intravenosos (pentobarbital, secobarbital) e morfina com atropina ou 

escopolamina foram utilizados no pré-operatório. O agente de escolha usado como 

relaxante foi tiopental sódico e os agentes anestésicos gasosos mais comuns incluiu éter 

dietílico, halotano, metoxiflurano e óxido nitroso - oxigênio em conjunto com narcóticos 

como morfina e meperidina (BARRAS et al, 2009) 

No início do conflito no Afeganistão, a analgesia do campo de batalha para as 

baixas militares dos EUA ainda era principalmente por meio do uso de morfina intramuscular 

(IM). Não era uma escolha muito segura, uma vez que a morfina IM tem ação lenta, levando 

a atrasos no alívio efetivo da dor e ao risco de overdose e morte quando a dosagem é 

repetida para acelerar o início da analgesia. Os avanços na analgesia do campo de batalha 

iniciados pelo Tactical Combat Casualty Care (TCCC) foram atualmente incorporados à 

abordagem de Analgesia de Opção Tripla. Ele exige que a analgesia do campo de batalha seja 

alcançada usando 1 ou mais das 3 opções, dependendo da condição da vítima: 1) o 

meloxicam e o paracetamol para feridas de combate, em vítimas com dor relativamente 

pequena, que ainda são capazes de atuar efetivamente como combatentes se seu sensório 

não for alterado por medicamentos analgésicos; 2) Citrato de Fentanil Oral Transmucoso 

(OTFC) (figura 3) para vítimas que têm dor moderada a intensa, mas que não estão em 

choque hemorrágico ou dificuldade respiratória e não apresentam risco significativo de 

desenvolver qualquer uma das condições; ou 3) cetamina para vítimas que têm dor 

moderada a intensa, mas que também não estão em choque hemorrágico ou dificuldade 

respiratória ou estão sob risco significativo de desenvolver qualquer uma das condições. A 

cetamina também pode ser usada para aumentar o efeito analgésico para vítimas que 

receberam medicação opioide anteriormente (WEDMORE E BUTLER, 2017).  

Ensaios clínicos recentes procuram desenvolver novas terapias que aliviem 

completamente a dor sem influenciar a capacidade cognitiva, o nível de consciência e a 

estimulação respiratória dos combatentes. Dentre eles o uso de anticorpo monoclonal para 

atuar como profilaxia contra dor intensa, a administração intranasal de cetamina, 



19 

 

 

 

administração cutânea de fentanil e anestésicos locais com ação de longo prazo (BLACK Y 

MCMANUS, 2009). 

 

Figura 3 – Caixa contendo 30 unidades de Citrato de Fentanil oral transmucoso 400mcg. 

          Fonte: foxnews.com 

 
3.3 ANTIMALÁRICOS 

 
Durante a segunda Guerra, mais de 600 mil militares americanos na África e 

Pacífico Sul contraíram malária e a média de mortalidade era de 10%. As consequências da 

eclosão de várias epidemias de malária, comprometeram o planejamento militar, a logística 

e as perspectivas de batalha dos combatentes, que se tornaram cada vez mais ineficazes, 

além de afetar grande parte da população civil. Para piorar a situação dos soldados 

americanos, o exército alemão apoderou-se de toda a reserva de quinina (medicamento 

usado como antimalárico e antipirético) da Europa quando invadiu Amsterdã. Quando os 

japoneses invadiram a Indonésia, em 1942, os Estados Unidos e seus aliados ficaram quase 

sem fornecimento de quinina. A solução encontrada pelos Estados Unidos foi levar das 

Filipinas quatro milhões de sementes de cinchona (planta com que se produz a quinina), que 

foram diretamente para Maryland (EUA) e, depois de germinadas, foram enviadas para a 

Costa Rica para serem plantadas. Como não havia chances de as plantas amadurecerem a 

tempo de atender às necessidades de quinina na guerra, o governo americano enviou 

botânicos para coletar novas espécies de cinchona na América do Sul (BRABIN, 2014). 
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O estudo de medicamentos alternativos para malária estava em andamento nas 

décadas de 1920 e 1930 e, felizmente, algumas alternativas estavam disponíveis para o 

exército escolher. No entanto, cada uma dessas alternativas apresentava problemas, 

principalmente relacionados a uma variedade de efeitos colaterais desagradáveis. Uma 

dessas opções era um composto sintético conhecido como cloroquina. Esta droga foi 

altamente eficaz contra o parasita que causa a malária, fazendo com que morresse 

rapidamente antes que pudesse atingir o estágio de sintomas completos ou infeccioso. No 

entanto, ela tinha uma série de desvantagens e concluíram que a cloroquina era tão tóxica 

que não podia ser administrada de forma prática ou segura a humanos. Como resultado, a 

droga foi arquivada e não foi considerada uma alternativa viável ao quinino para o Exército 

(PALTZER, S.d.). 

Por conta das restrições de fornecimento ao longo da guerra, houve um aumento 

do interesse da Alemanha na fabricação de um antimalárico alternativo sintético, embora a 

indústria química estivesse mais comprometida com o desenvolvimento de gases tóxicos. Foi 

somente no final da Guerra, quando o suprimento de quinina da Alemanha foi cortado, que 

o desenvolvimento da pamaquina foi estimulado e alcançado em 1925 (BRABIN, 2014). 

 A alternativa mais usada no lugar da quinina durante a Segunda Guerra Mundial 

foi uma droga produzida sinteticamente chamada quinacrina, conhecida pela marca 

Atabrine. Não havia dúvida de que o Atabrine era um antimalárico eficaz, mas apresentava 

uma série de efeitos colaterais indesejáveis, como náuseas, dores de cabeça e diarréia. 

Desenvolvida por cientistas alemães em 1931, a América e seus aliados não tiveram 

problemas para produzir Atabrine nas quantidades necessárias para manter suas tropas no 

Pacífico abastecidas com essa droga essencial (PALTZER, S.d.). 

Uma outra ferramenta importante e eficaz que o Exército americano tinha contra a 

malária, era o inseticida dicloro-difenil-tricloroetano, mais conhecido como DDT. 

Desenvolvido na década de 1870, as propriedades inseticidas do DDT só foram descobertas 

em 1939 por um cientista suíço, Paul Mueller. A partir de 1943, o Exército começou a usar o 

DDT em forma de pó, que era aplicado diretamente a soldados e refugiados na Itália, onde 

havia uma epidemia de tifo. Descobriu-se que esse tratamento era altamente eficaz contra 

os piolhos que transmitiam a doença. Quando o DDT foi combinado com o uso eficaz de 

Atabrine e outras medidas contra os mosquitos, descobriu-se que as taxas de malária 
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poderiam ser reduzidas em até setenta por cento em relação ao que havia sido observado 

nos primeiros estágios da guerra (PALTZER, S.d.). 

 
3.4 OUTROS MEDICAMENTOS 

 
Uma das marcas mais duradouras da Primeira Guerra Mundial foi o uso em grande 

escala de armas químicas, comumente chamadas, de "gás", dentre elas o gás cloro, fosgênio, 

disfogênio e gás mostarda. Cientistas médicos da Segunda Guerra Mundial desenvolveram 

uma quimioterapia contra o câncer a partir de agentes de mostarda usados como arma 

química. Durante o período de guerra, soldados e pacientes com câncer que esperavam por 

alívio e talvez até mesmo a cura, foram submetidos a experimentos envolvendo esses 

agentes. No início dos anos 1940, os médicos conduziram os primeiros experimentos 

terapêuticos com o uso intravenoso de agentes de mostarda pela administração de 

mostarda de enxofre e mostarda nitrogenada em pacientes com câncer. Embora alguns 

pacientes tenham se beneficiado temporariamente, especialmente aqueles com Doença de 

Hodgkin e linfossarcoma, problemas com quimiorresistência e quimiotoxicidade surgiram. 

Vários medicamentos derivados de agentes de mostarda ainda são usados hoje para tratar o 

câncer, incluindo um conhecido como Mustargen (mecloretamina) (SMITH, 2017; JAMES 

PATTON, 2019). 

As inovações menos notadas, mas não menos valiosas para o futuro da saúde 

pública, foram as contribuições do tempo de guerra para o desenvolvimento de vacinas. Ao 

todo, esses programas contribuíram para o desenvolvimento de vacinas novas ou 

significativamente melhoradas para 10 das 28 doenças evitáveis por vacinas identificadas no 

século 20. Membros do exército e da indústria se uniram para desenvolver as primeiras 

vacinas licenciadas para gripe, pneumonia pneumocócica e peste. Eles desenvolveram uma 

vacina contra o tifo inteiramente nova após estabelecer que a vacina anterior havia perdido 

potência e, em conjunto com o War Research Service (WRS), desenvolveram o primeiro 

toxóide botulínico e a primeira vacina contra a encefalite japonesa. Eles também fizeram 

melhorias significativas nas vacinas existentes contra a febre amarela, cólera, varíola e 

tétano. As melhorias na segurança das vacinas contra a varíola e o tétano, em particular, 

facilitaram o uso mais amplo dessas vacinas na população em geral após a guerra, 

proporcionando uma contribuição significativa para a saúde pública (HOYT, 2006). 
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Ao longo da primeira e segunda guerra mundial, sais orgânicos de Arsênio (As) 

foram utilizados para tratar a tripanossomíase (ou Doença do sono) e a sífilis. A droga 

sintética Arsfenamina, incialmente foi comercializada como Salvarsan ou “composto 606” 

(uma vez que se tratava do seiscentésimo sexto produto investigado nos estudos), e logo 

também se tornou popularmente conhecida como “a bala mágica”. Posteriormente 

as arsfenaminas perderam sua importância com a chegada de outros arsenicais menos 

tóxicos como a neo-arsfenamina (Neo-Salvarsan ou 914) e o cloridrato de oxifenarsina 

(Arsenox). Após constatarem que os sais de arsênio em combinação com bismuto ou 

mercúrio eram mais eficazes, eles tornaram-se a base do tratamento para a sífilis até o 

advento da penicilina em 1943 (FRITH, 2013; GONTIJO E BITTENCOURT, 2005). 

O Pervitin (metanfetamina) foi desenvolvido por Fritz Hauschild, patenteado na 

Alemanha em 1937, pelo grupo Temmler e considerado um impulsionador de energia para 

os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados ficaram surpresos com a energia 

infinita dos soldados alemães e a velocidade com que avançavam pela Europa. O mistério foi 

descoberto em 1940, quando o Pervitin foi encontrado em um avião de guerra abatido. Os 

aliados decidiram produzir também a anfetamina, sendo administrada por inalação ou 

comprimido, ambos sob o nome comercial de Benzedrina. Na Guerra do Vietnã a anfetamina 

também estava presente, mas a instrução padrão do exército (20 miligramas de 

dextroanfetamina por 48 horas de prontidão para o combate) raramente era seguida. As 

doses de anfetaminas foram distribuídas, “como balas”, sem nenhuma atenção dada à dose 

recomendada ou à frequência de administração. Em 1971, um relatório revelou que de 1966 

a 1969, as forças armadas usaram 225 milhões de comprimidos de estimulantes, 

principalmente Dexedrina (dextroanfetamina), um derivado da anfetamina que é quase duas 

vezes mais forte que a Benzedrina usada na segunda Guerra Mundial. Nos anos 70, os 

franceses descobriram o modafinil - um medicamento utilizado na Guerra do Golfo e Guerra 

do Iraque - que pode manter os soldados acordados por períodos de até 40 horas. Quando 

comparado com anfetaminas e cafeína, o modafinil mostrou menos dependência, menos 

estimulação cardiovascular e menos interferência com o sono programado (KAMIENSKI, 

2016; NATALE, 2020; SALETAN, 2013).  

Em 1940, um total de 28 hormônios do córtex adrenal foram isolados por Kendall e 

Reichstein, incluindo cortisona, hidrocortisona (cortisol), corticosterona e 11-

deoxicorticosterona.  No entanto, devido ao início da Segunda Guerra Mundial, levaria quase 

https://www.theatlantic.com/author/lukasz-kamienski/
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oito anos para se obter a quantidade de hormônio suficiente para a realização de estudos 

clínicos. Contudo, uma reviravolta nos acontecimentos ocorreu durante a guerra, quando o 

desenvolvimento de hormônios esteroides se tornou um programa de alta prioridade para 

os Estados Unidos, isso porque alguns relatórios de inteligência afirmavam que os alemães 

estavam injetando extratos da glândula adrenal nos pilotos, permitindo-lhes voar com aviões 

em altas altitudes.  Em outubro de 1941, como consequência desses relatórios, o EUA 

convocou um comitê composto por cientistas renomados e os designou para avaliar a 

situação das pesquisas envolvendo esteroides adrenais, bem como suas perspectivas 

futuras.  A proposta envolveu também empresas e indústrias farmacêuticas, que decidiram 

estabelecer como uma das principais prioridades a produção de cortisona em grande escala.  

Em meados de 1943, o potencial da cortisona foi avaliado de uma perspectiva militar, e os 

resultados foram bastante inexpressivos. Todos os dados dos participantes sugeriram que a 

cortisona não melhorava o desempenho do piloto, e embora o tratamento hormonal possa 

ter capacidade limitada de prevenir a morte em altitudes elevadas, um regime de 

treinamento apropriado seria tão eficaz quanto. Embora o resultado das pesquisas para 

avaliação dos corticosteroides em combate militar tenha sido encerrado sumariamente, as 

investigações ajudaram a promover o desenvolvimento final desses esteróides como 

agentes terapêuticos (RUBIN, 2007). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que cada guerra militar foi um cenário diferente para inúmeras 

constatações e descobertas na área da ciência e medicina, em especial da farmacologia, para 

o desenvolvimento de novos medicamentos. Os conflitos e sua dinâmica impulsionaram o 

surgimento e crescimento de pesquisas e empresas do setor farmacêutico, aumentando a 

capacidade de produção dos recursos terapêuticos importantes tanto no âmbito militar 

quanto civil. A triste realidade da guerra conduziu cientistas e militares a encontrarem 

soluções para tratar doenças, feridas e melhorar o desempenho dos soldados, deixando 

grande legado científico para as gerações posteriores, dentre eles o desenvolvimento de 

vacinas, antibióticos, analgésicos e anestésicos. A evolução dos medicamentos, 

acompanhada do advento da tecnologia, foi importante ao longo das guerras, fornecendo 

novas formas farmacêuticas e medicamentos com menos efeitos adversos, mais eficazes e 
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específicos, e inovadores para os campos de batalha, reduzindo significativamente o número 

de mortos, baixas e sequelas. 
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