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PREFÁCIO

Otávio Augusto Brioschi Soares

Escola de Saúde do Exército

O livro que os senhores têm em mãos é uma verdadeira obra 
colaborativa. Inspirados por outro projeto participativo, que 

resultou no livro intitulado História do Exército Brasileiro, publi-
cado em 1972 a partir de monografias escritas por 99 alunos da 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, três professores 
da Escola de Saúde do Exército se juntaram e propuseram um 
trabalho a seus alunos: levantar a história do próprio estabeleci-
mento de ensino.

Este trabalho foi pensado dentro de dois contextos: o das disci-
plinas regulares do Curso de Formação de Oficiais – História Mili-
tar e Metodologia da Pesquisa Científica – e também o do projeto 
de pesquisa “Passado, presente e futuro do ensino em saúde mi-
litar no Exército Brasileiro”, realizado pelo Grupo de Pesquisa em
Saúde Militar.

Nestes contextos, 32 alunos foram chamados a escrever sobre 
temas pré-definidos pelos professores, e fizeram um ótimo traba-
lho, que depois de revisado a muitas mãos, compôs os capítulos 
que dão vida à obra. Os textos foram embasados por documentos 
encontrados em algumas coleções brasileiras importantes, como o 
Arquivo Histórico do Exército, o Arquivo Nacional e a Biblioteca da 
Fundação Oswaldo Cruz.

Ao texto acrescentou-se uma pesquisa extensa por imagens da 
história a ser contada, com resultados significativos, tanto os en-
contrados em acervos públicos, como o Arquivo Nacional, quan-
to em acervos particulares, como o do coronel Luis Marland e do 
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próprio arquivo da Escola de Saúde. Estes últimos nos trouxeram 
imagens que se destacam por serem inéditas ao grande público.

O livro foi organizado em sete capítulos, dispostos em uma or-
dem lógica e cronológica, desde a concepção e nascimento da Es-
cola, passando pela história de diversas atividades acadêmicas e 
chegando aos dias atuais.

A concepção e autorização para funcionamento da Escola de 
Saúde do Exército, ocorridas em 1910, deram-se conjuntamente 
com outras estruturas irmãs, como a Escola de Veterinária do Exér-
cito, e estes fatos são contados no capítulo 1. No capítulo 2 lemos 
sobre a grande influência dos franceses, através de uma missão 
militar de instrução, no início das atividades da Escola, na década 
de 1920. Avançando no tempo, o terceiro capítulo aborda o perío-
do das Grandes Guerras e as atividades da Escola e do Serviço 
de Saúde do Exército neste ínterim. O capítulo 4 traz informações 
sobre os diversos cursos desenvolvidos pela Escola em um sécu-
lo de atividades acadêmicas e, o quinto, traz, de forma didática, 
a importante produção de conhecimento registrada nos periódicos 
militares de saúde. O capitulo 6 chega aos dias de hoje e revela as 
atividades mais novas da Escola, como por exemplo aquelas de 
seu Centro do Simulação em Saúde Operacional. E, por fim, mas 
não menos importante, o último capítulo lembra figuras significati-
vas que de alguma forma influenciaram e ainda influenciam todas 
as atividades escolares.

Ao final, gostaria de salientar que a confecção do livro foi apoia-
da por fomento do Programa Pró-Pesquisa, da Coordenadoria de 
Avaliação e Desenvolvimento da Educação Superior Militar (CA-
DESM), do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DE-
CEx), um importante auxilio para atividades como esta no Exército 
Brasileiro. E, sem dúvida, todas as atividades que envolveram a 
confecção deste manuscrito também tiveram o suporte de todos 
os integrantes da própria Escola, que trabalham todos os dias pelo 
Exército Brasileiro. Saúde! Brasil!
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CAPÍTULO 1

A SAÚDE PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO NO 
INÍCIO DO SÉCULO XX E O NASCIMENTO DA 

ESCOLA DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO

Gina Rezende Leite
Klayton Natan Moraes

Marina Barbosa Dantas Teixeira
Sara da Silva Souza 

Otávio Augusto Brioschi Soares

Devido à necessidade específica de conhecimentos mais apro-
fundados sobre microbiologia e zoonoses, demandados pela 

epidemia de mormo no início do século XX, a Escola de Veterinária 
do Exército (EVE) foi criada em 1910 no Rio de Janeiro. Com iní-
cio de suas atividades em 1914, no bairro de São Cristóvão, nas 
dependências do quartel do 3º Grupo de Obuses, teve como coor-
denador o médico João Muniz Barreto de Aragão, na ocasião era 
capitão do Exército Brasileiro. 

Para consolidar as bases da Escola de Veterinária do Exército, 
ele contou com o auxílio de três missões francesas entre 1911 e 
1933, servindo estas como precursoras da medicina veterinária no 
Brasil. Desde a sua fundação, foram realizadas inúmeros estudos 
sobre doenças que acometiam os animais e eram transmitidas aos 
militares, com o objetivo de interferir na cadeia biológica dessas 
enfermidades. 

OS ANTECEDENTES

No início do século XX a cidade do Rio de Janeiro, então capital 
do Brasil, acumulava consigo problemas socioeconômicos devido 
ao grande crescimento urbano, gerando graves crises sanitárias. 
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Como consequência muitas doenças assolavam a cidade, vindas 
principalmente dos portos. As estatísticas apontavam que a taxa de 
mortalidade superava a taxa de natalidade no Rio de Janeiro até 
1905, devido a doenças que se espalhavam e à falta de um siste-
ma de saneamento eficiente. Enfermidades como a febre amarela, 
varíola, tuberculose e outras atacavam a população regularmente. 

Nesses primeiros anos do século XX, institutos de pesquisas fo-
ram criados e desenvolveram importantes pesquisas na luta contra 
algumas dessas enfermidades. Em 1904, houve a chamada Revol-
ta da Vacina, que impôs a vacinação obrigatória à população.

Na América do Sul, o mormo, uma zoonose altamente contagio-
sa e que possuía uma alta prevalência durante o século XIX e início 
do XX, causava perdas de animais e de humanos, principalmente 
nos exércitos, que possuíam grande parte de sua força baseada 
nas cavalarias. 

O transporte à época era realizado principalmente pela força mo-
triz de equinos e muares, deste modo, a doença acabou se alastran-
do pelos quartéis, estrebarias e cocheiras das cidades (LEAL, 2020).

A história da medicina veterinária militar no Brasil se inicia em 
1901 com um grande surto dessa doença no Rio de Janeiro. Os 
carroceiros e os soldados da área da cavalaria eram contamina-
dos e desenvolviam pneumopatia grave, muitas vezes mal diag-
nosticada como tuberculose. O quadro clínico se agravava e muitas 
baixas eram contadas (GERMINIANI, 1998; PFUETZENREITER,
ZYLBERSZTAJN e AVILA- PIRES, 2004; SANTOS, 2020). 

Esta doença foi diagnosticada pela primeira vez no continente 
americano pelo então pesquisador João Muniz Barreto de Aragão, no 
Laboratório de Microscopia Clínica e Bacteriologia do Exército, atual-
mente Instituto de Biologia do Exército – IBEx. Esse feito demonstra 
toda a dedicação do Capitão Muniz de Aragão ao estudo de bacterio-
logia e de patologia dos animais domésticos, realizando o isolamento 
e purificação do bacilo Maleomyces mallei (Atualmente denominado 
Burkholderia mallei), para produção de um derivado proteico purifi-
cado – PPD maleína – utilizado no diagnóstico do mormo ainda na 
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fase aguda nos equídeos, em uma época em que a bacteriologia era 
ainda muito pouco desenvolvida no Brasil (LEAL, 2020).

Muniz de Aragão dedicou-se a estudos na área de microbiologia 
e patologia dos animais domésticos, destacando-se aqueles sobre 
o mormo no homem e a febre aftosa, no município de Cantagalo 
(RJ), sendo que esse último estudo foi uma incumbência recebida da 
Academia Nacional de Medicina (GERMINIANI, 1998; PFUETZEN-
REITER, ZYLBERSZTAJN e AVILA-PIRES, 2004; SANTOS, 2020).

O estudo dessa enfermidade trouxe a conclusão de que seria 
necessário formar médicos veterinários para intervir na cadeia bio-
lógica das doenças transmitidas aos homens, já que não havia a 
formação desse profissional no Brasil.

Para tal, buscaram-se referências estrangeiras e por meio da 
seleção de veterinários realizada pelo General Médico Ismael da 
Rocha, vieram para o Brasil profissionais franceses de exímia com-
petência técnica. Sua chegada foi relatada em 8 de maio de 1908, 
mesmo ano em que foi normatizado o Serviço de Veterinária e 
incorporado ao Serviço de Saúde. Nesse mesmo ano o Tenente- 
Coronel Dupuy e o Capitão Ferret, médicos veterinários franceses, 
foram incorporados ao Corpo de Saúde do Exército e juntamente 
com Muniz de Aragão e Ismael da Rocha, foram responsáveis pelo 
combate à epidemia de mormo, bem como a redação e implemen-
tação de medidas de profilaxia contra a zoonose (GERMINIANI, 
1998; SANTOS, 2020).

A ESCOLA DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO E A ASCENSÃO  
DA VETERINÁRIA MILITAR

Neste contexto, em 1910, foi autorizada a criação da Escola de 
Veterinária como um dos órgãos do Serviço de Saúde, por meio do 
decreto nº 2.232, e, no mesmo ano, foi aprovado um novo Regula-
mento do Serviço de Veterinária, cuja função era preservar os ani-
mais de enfermidades com políticas sanitárias e tratamentos para 
as doenças.
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Em 1911, Dupuy e Ferret retornaram à sua pátria e, em 1913, uma 
nova missão aportou, porém retornando, em 1914 para a França 
devido à Primeira Guerra Mundial, sendo substituídos por profissio-
nais nacionais. 

Nesse mesmo ano, foi inaugurada a Escola de Veterinária com 
o início do funcionamento do curso de graduação em medicina ve-
terinária, que na época possuía a duração de quatro anos (FUN-
DAÇÃO OSWALDO CRUZ; SANTOS, 2020). A primeira turma de 
médicos veterinários se formou em 1917 e foram designados para
diversas Organizações Militares. 

O regulamento do Serviço de Veterinária do Exército em tempo 
de paz, aprovado pelo decreto nº 15.229, de 31 de novembro de 
1921, ampliou os objetivos da Escola, definindo-os como:

“o ensino teórico-prático, visando dar aos alunos o conhecimento pre-
ciso da medicina veterinária em geral, e mais particularmente, do que 
interessa ao serviço militar, e ainda de quanto se relacione com a hi-
giene, inspeção de carnes e conservas e arte de ferrador” (art. 56).

Anexos à Escola de Veterinária do Exército, além do hospital, 
da policlínica e do curso de ferradores, criou-se um curso prático 
de enfermeiros veterinários (art.57) e outro de aperfeiçoamento de 
veterinários. O curso prático de enfermeiros tinha duração de três 
meses, tendo por fim formar profissionais capazes de desempe-
nhar as funções de sargento e de cabo enfermeiro-veterinário nos 
corpos de tropa e estabelecimentos militares, tornando-os aptos 
a prestarem os primeiros socorros aos animais feridos ou doen-
tes onde não servissem oficiais veterinários (art. 129). Seus alu-
nos, durante o curso, ficavam à disposição da Escola e prestavam 
serviço no Hospital Veterinário e na Policlínica, como auxiliares 
dos alunos de medicina veterinária (arts. 133 e 134) (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, s/d).

Em 1922, a Escola inaugurou sua sede própria, mesmo ano em que, 
por ironia do destino, o então tenente-coronel Muniz de Aragão fale-
ceu após uma síncope. 
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Figura 1. Pavilhão de Comando da Escola de Veterinária do Exército.  

Figura 2. Vitrais do pavilhão de comando da Escola de Veterinária 
do Exército. Detalhe dos vitrais laterais com o símbolo da veterinária 
militar e do vitral central contendo o Gen Dutra Foto: Estevão Grossi.
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Tema precursor que foi tratado na EVE foi o de educação conti-
nuada, já que, em 1923, a primeira turma de graduados entrava no 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, espécie de pós-graduação 
rudimentar iniciada na EVE (SOARES, 2014).

O Curso de Aperfeiçoamento visava completar os conhecimen-
tos dos oficiais veterinários do Exército, especialmente no que se 
referisse ao cavalo de guerra e à inspeção de carnes e conservas 
destinadas ao uso do Exército na paz e na guerra. Com duração de 
seis meses, adotava o seguinte plano: 

Patologia cirúrgica e exercícios práticos; zootecnia especial dos equí-
deos; higiene do cavalo de tropa; doenças contagiosas; profilaxia e 
respectiva regulamentação no Exército; exercícios de laboratório; 
inspeção de carnes e conservas; parques de rebanhos e matadou-
ros de campanha; arte de ferrador; ferraduras normais e patológicas; 
terapêutica; principais medicamentos em uso na veterinária; modo 
de emprego; farmacologia; posologia; análises; legislação militar; e 
serviço veterinário na paz e em campanha (BRASIL, 1921).

Em 1932, a escola participou ativamente da Revolução Constitu-
cionalista com o emprego de Oficiais Veterinários e de um Hospital 
Veterinário na área de combate (SANTOS, 2020).
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Figura 3. Coluna do jornal A Batalha, de 14 de julho de 1932, comentando
a participação do Serviço de Veterinária nos esforços de contençãoda
revolta de 1932.

Em 1937, o curso de graduação em medicina veterinária forma 
sua última turma na EVE. A Escola passa então a realizar o Curso 
de Formação de Oficiais, destinado a médicos veterinários já gra-
duados em outras instituições, já que várias escolas de medicina 
veterinária já haviam iniciado suas atividades em nosso país.
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Figura 4. Foto da última turma do curso de graduação de medicina veterinária 
da Escola de Veterinária do Exército, 1937. Está destacado o formando Milton 
Thiago de Mello. Foto: arquivo pessoal do Milton Thiago de Mello.

Em dezembro de 1940, ocorreu um grande marco para a His-
tória da Veterinária no Brasil. Durante a cerimônia de novos As-
pirantes a Oficiais Veterinários, houve uma homenagem póstuma 
ao Tenente-Coronel João Muniz Barreto de Aragão que o nomeou 
como patrono da Veterinária do Exército. A solenidade contou com 
a presença do General Eurico Dutra (Ministro da Guerra) e do filho 
do homenageado, Coronel Muniz de Aragão (SANTOS, 2020).
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Figura 5. Busto do patrono da veterinária militar, o tenente-
coronel médico Muniz de Aragão, com a placa original da 
Escola de Veterinária do Exército, de 1940, atualmente no 
Instituto de Biologia do Exército.

No ano de 1941, foram iniciadas obras de melhoria para cons-
truir a “Nova Escola de Veterinária”. Para tal, diversos cursos da 
Escola foram suspensos, sendo mantidas apenas as atividades dos 
laboratórios e do Hospital Veterinário. Ao término das obras, foram 
entregues novos pavilhões de soros e vacinas, tesouraria e almoxa-
rifado, anatomia, canil e lances de baia (SANTOS, 2020).
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Figura 6. General Eurico Gaspart Dutra, então Ministro da Guerra, 
durante visita à Escola de Veterinária do Exército, em 1942. Fonte: 
Arquivo Nacional.

Vários foram os temas e cursos de relevância tratados e minis-
trados na EVE, conforme a lista a seguir: Curso de Genética, 1948 
(ministrado por Raul Briquet Junior); Inseminação Artificial, 1948 (mi-
nistrado por Antonio Mies Filho); Tecnologia de Carnes, 1949 (minis-
trado por José Bifone); Curso de Tecnologia de Leite, 1949 (ministra-
do por João Abrantes Filho); Curso de Avicultura, 1950 (ministrado 
por Cesar da Silva Guimarães); Curso de Zootecnia Aplicada, 1953 
(ministrado por Theofredo Lopes de Siqueira) (CAMOLEZE, 2021).

Outro tema importante para a segurança nacional também fo-
mentado por integrantes da EVE em nosso país foi a utilização de 
cães para funções de defesa e segurança nas décadas de 1950 e 
1960. Também trazido de maneira pioneira para o Brasil por inte-
grantes da EVE, em particular o então Major Veterinário Stoessel 
Guimarães Alves, foi a discussão da utilização de agentes biológi-
cos como armas de guerra, na década de 1960, que se formaliza-
ram com a criação do Curso de Especialização em Defesa Química, 
Biológica e Nuclear, existente até hoje na Escola de Instrução Espe-
cializada do Exército (SOARES, 2014).
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Foi inaugurado em 1960, o LIAB (Laboratório de Inspeção de 
Alimentos e Bromatologia), responsável por promover a manuten-
ção da saúde do efetivo humano e animal por meio da inspeção de 
alimentos e do combate às fraudes fiscais (SANTOS, 2020).

O 50° aniversário de criação da Escola de Veterinária, em 1964, 
foi comemorado coma criação de uma moeda com o rosto do Patro-
no em um lado e o símbolo da Medicina Veterinária Militar no outro 
(SANTOS, 2020).

Figura 7. Moeda feita em homenagem ao 50° aniversário da criação da Escola 
de Veterinária do Exército. Fonte: Arquivo Pessoal Otávio A. B Soares.

Outra iniciativa dos integrantes da EVE, particularmente do Co-
ronel Veterinário Byron Áureo de Oliveira Bernardes, foi a utilização 
de radiações ionizantes para a conservação de alimentos, que teve 
seus primeiros estudos no Brasil realizados na década de 1970.

A QUEDA

Apesar do relevante trabalho realizado pelos médicos veterinários 
militares, com diversas  menções honrosas e comemorações, nada 
impediu que ela sofresse duros golpes nas décadas de 1970 e 1980 
(SANTOS, 2020). 

Durante o governo militar de Médici e Geisel, ainda por motivos 
pouco conhecidos e estudados, a Escola de Veterinária do Exército 
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teve seu Curso de Formação de Oficiais Veterinários finalizado em 
1972 e o Quadro de Oficiais Veterinários de carreira colocado em 
extinção pelo decreto nº 74.475, de 29 de agosto de 1974. 

Em 1975, as atividades da Escola de Veterinária do Exército fo-
ram encerradas e, no ano seguinte, o cargo de General Veterinário 
também foi extinto (SOARES, 2013). Esses fatos fortaleceram ain-
da mais o processo de extinção do Serviço de Veterinária do Exérci-
to, passando para a Diretoria de Saúde a administração dos animais 
e material de veterinária (SANTOS, 2020).

Sendo assim, tanto na década de 70, quanto na de 80, os ser-
viços de medicina veterinária dentro do Exército Brasileiro passam 
a ser desempenhados por oficiais de um quadro em extinção e por 
oficiais temporários convocados, não sendo mais coordenados por 
um Oficial General de Veterinária (SOARES, 2013).

Vale destacar que, na época da extinção, o Quadro de Veteriná-
rios do Exército possuía cerca de 30 especializações, dentre elas, 
Guerra química, biológica e nuclear, Irradiação de alimentos, Pes-
quisas biológicas e Saúde Pública, voltadas para manutenção da 
saúde e higidez humana e destacando a importância do médico ve-
terinário nos cuidados com a tropa (SANTOS, 2020).

Em 1988, ainda permaneciam 19 coronéis, 41 tenentes-coronéis 
e 27 majores, não havendo mais capitães e tenentes, sendo que, 
em 1991, apenas três anos depois, só restariam  coronéis e tenen-
tes-coronéis (SANTOS, 2020).

O RENASCIMENTO

Somente em 1991, o Estado-Maior determina a volta da inclusão 
desse profissional nas fileiras do Exército, ocorrendo em 1992 sua 
alocação junto ao Quadro Complementar de  Oficiais, tendo como 
posto máximo de Tenente-Coronel (SOARES, 2013).

Com a volta da entrada de veterinários de carreira, foi criada 
em 1996 a Assessoria Especial de Remonta e Veterinária, com a 
responsabilidade da coordenação das atividades da Medicina Vete-



19

rinária, trazendo consigo a retomada das publicações, revisão dos 
novos manuais e cursos ligados à atividade (SOARES, 2013).

ALTERAÇÕES NO LOCAL DO CURSO DE FORMAÇÃO  
DE OFICIAIS VETERINÁRIOS

Como já dito anteriormente, o Curso de Formação de Oficiais 
(CFO) Veterinária, até sua  extinção era realizado na cidade do Rio 
de Janeiro, na Escola de Veterinária do Exército; em sua retomada 
junto ao Quadro Complementar de Oficiais (QCO), passou a ser 
realizado na antiga Escola deAdministração do Exército (EsAEx) em 
Salvador-BA, atual Escola de Formação Complementar do Exército 
(EsFCEx). No ano de 1997, o curso retorna para a cidade do Rio 
de Janeiro, sendo então realizado na Escola de Saúde do Exército 
(EsSEx) (SANTOS, 2020).

O Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar de 
Oficiais Veterinários permaneceu na EsSEx até 2002 e retornou 
para Salvador, na Escola de Formação Complementar do Exército 
(EsFCEx) até 2018. Em 2019, o CFO de Veterinária voltou a ser 
realizado na EsSEx, juntamente com os outros Cursos do Serviço 
de Saúde onde permanece até o ano de 2021. 

No Rio de Janeiro, existem muitas oportunidades de estágios 
complementares e especializações nas Organizações Militares de 
referência como inspeção de alimentos (1° DSup, HVet/AMAN), 
sanidade animal de emprego militar (1°BPE, 1°BG, 2° RCG, EsE-
qEx), biossegurança e biodefesa (IDQBRN, EsIE, IBEx), serpentes 
(IBEx), além de diversas instituições civis na área de medicina ve-
terinária (SANTOS, 2020).

Em 15 de março de 2021, foi aprovada uma nova diretriz que 
unificou a Escola de Saúde do Exército (Rio de Janeiro - RJ) com 
a Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador – 
BA), tornando-se a Escola de Saúde e Formação Complementar 
do Exército, com sede em Salvador, Bahia. A previsão é que essa 
transformação já desloque, além dos novos alunos de Medicina Ve-
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terinária e Enfermagem do QCO, os alunos do Serviço de Saúde 
(Medicina, Farmácia e Odontologia) do concurso de 2021 (EXÉR-
CITO BRASILEIRO, 2021).
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CAPÍTULO 2

A MISSÃO MILITAR FRANCESA E O  
NASCIMENTO DA ESCOLA DE SAÚDE  

DO EXÉRCITO

Adriano Eduardo Costa de Figueiredo
Paulo Andrade Grazziotti Milanesi
Pedro Henrique Sombra Basagni

Renato Lucas de Aguiar Fraga
Otávio Augusto Brioschi Soares

É antiga a necessidade de se prepararem os profissionais de saú-
de, sobretudo médicos, para melhor servir o Exército Brasileiro e, 

portanto, a ideia de criação de uma escola militar com este propósito. 
Os primeiros planos registrados surgiram na década de 1860, 

quando, ainda no Brasil império, uma Comissão constituída pelo 
Cirurgião-mor de Divisão, Manoel Rego Manilo, e pelo assistente 
do Cirurgião-mor do Exército, Adolpho Bezerra de Menezes Caval-
canti, apresentou ao Ministério da Guerra o “Plano e bases de uma 
Escola de Medicina Militar, para ser discutido na reunião dos médi-
cos militares de saúde residentes na Corte”.

Essa escola seria frequentada por alunos já graduados em me-
dicina e seria constituída por quatro cadeiras, sendo elas: Patologia 
e clínica interna; patologia e clínica externa; operações e anatomia 
topográfica; farmácia e higiene militar. Além disso, os professores 
deveriam ser membros do Corpo de Saúde Militar, formados na Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro ou Faculdade de Medicina 
da Bahia. Todo esse projeto foi aprovado em 4 de Agosto de 1860, 
entretanto não foi concretizado.

Ainda neste contexto, durante a Guerra da Tríplice Aliança, ini-
ciada em 1864, houve relatos de que ao corpo de saúde do Exército 
Brasileiro faltavam algumas habilidades requeridas para a guerra. 
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Havia também dificuldade na elaboração de diretrizes para a área 
de saúde, visto que diretores de hospitais e autoridades do Estado 
Maior não eram oficiais de saúde.

Figura 8 – Retrato da atuação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro durante 
a Guerra da Tríplice Aliança. Óleo sobre tela “Hospitais de sangue”, de Candido 
Lopes (1840-1902), reprodução do Salão de Honra da Escola de Saúde do 
Exército, original do Museu Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina.

O NASCIMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO MÉDICO MILITAR

Decorridos mais de 50 anos do insucesso da criação da Escola 
de Medicina Militar para aprimoramento e especialização dos pro-
fissionais de saúde, foi promulgado o decreto nº 2.232, de 06 de 
janeiro de 1910, que reorganiza o Serviço de Saúde do Exército 
fazendo várias mudanças em sua constituição.

Por esse decreto, foram criadas a Escola de Aplicação para o 
Serviço de Saúde e a Escola de Veterinária, além do curso de appli-
cação médico-militar, curso semelhante ao de formação de oficiais 
atual, com vagas preenchidas por médicos por meio de concurso 
público.

O referido curso teria a duração de dois anos com o seguinte 
conteúdo: 
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1º anno. I – Hygiene militar, exercicios de bacteriologia e chimi-
ca applicadas á hygiene militar, estudo physiologico do soldado; 
typo physico do soldado nacional e corollarios respectivos; edu-
cação physica em geral, e especialmente a militar. II – Pathologia 
e clinica medica das enfermidades e epidemias communs aos 
exercitos e especialmente ao nosso. III. – Clinica cirurgica, cirur-
gia de guerra.
2º anno. I – Ophtalmologia, molestias do ouvido, nariz e garganta. 
II – Legislação e medicina legal militar. III – Psychiatria, neuropa-
thologia e electricidade medica (BRASIL, 1910).

Esse curso seria ministrado por médicos advindos das Escolas 
de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro e funcionaria no “Hospital 
Central do Exercito, Laboratório de Bacteriologia e Laboratório Chi-
mico, nos quarteis, manobras, exercícios e mais opportunidades e 
dependências, onde em jogo a actividade medico-militar”.

Todavia, as mudanças citadas apenas foram regulamentadas 
em 1913, pelo Ministro da Guerra General Vespasiano Gonçalves 
de Albuquerque e Silva, que assinou o decreto nº 10.402, de 20 
de agosto de 1913, colocando o curso de aplicação para funcionar 
anexo ao Hospital Central do Exercito junto ao curso de enfermeiros 
e padioleiros, com a seguinte grade:

1º ANNO – 1ª aula – Hygiene militar, exercicios de bacteriologia e 
chimica applicada á hygiene militar. 2ª aula – Legislação, adminis-
tração e medicina legal militares. Serviço de saude nos exercitos, 
seu funccionamento na paz e na guerra. Noções de tactica. 3ª aula 
– Clinica das molestias da pelle e syphilis. 4ª aula – Clinica cirurgi-
ca e das vias urinarias, cirurgia de guerra.
2º ANNO – 1ª aula – Clinica medica das enfermidades e epidemias 
communs nos exercitos, especialmente no nosso. 2ª aula – Clinica 
ophtalmologica. 3ª aula – Clinica das molestias do ouvido, nariz e 
garganta. 4º aula – Clinica psychiatrica e das molestias nervosas 
(BRASIL, 1913).

Mesmo após a criação da Escola e esta regulamentação dos 
cursos, as atividades escolares só se iniciariam em 1922, com 
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o curso de aperfeiçoamento de oficiais gerido pelos oficiais da 
Missão Militar Francesa de Instrução.

O CONTEXTO DO ENSINO MILITAR NO INÍCIO DO SÉCULO XX

O Exército Brasileiro, no início do século XX, percebeu a neces-
sidade de modernizar e aperfeiçoar a Força em vários aspectos. O 
Ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, nos anos de 1908, 1910 
e 1912, foi o responsável pelo envio de pequenos grupos militares 
para realizar estágios no Exército da Alemanha. Essa normativa vi-
sou nortear o ensino militar e este grupo de militares ficou conheci-
do como “jovens turcos”.  

A Alemanha possuía uma das melhores estruturas militares da Eu-
ropa. Partindo-se desse pressuposto, o Exército Brasileiro viu a ne-
cessidade de realização de mudanças para que a Força não ficasse 
obsoleta. Todavia, paralelamente a isso, também ocorreu uma aproxi-
mação com outra potência militar, e firmou-se contrato para o envio de 
militares à França com o objetivo de capacitação dos mesmos. 

Com o advento da 1ª Grande Guerra, houve uma quebra de rela-
ções entre militares brasileiros e alemães e uma maior aproximação 
com os franceses. Após o fim do conflito, Caetano de Faria, um ma-
rechal brasileiro que exerceu o cargo de Ministro da Guerra durante 
o governo de Venceslau Brás (1914-1918), também tomou iniciativa 
para melhorar a qualidade do ensino militar. Uma das medidas foi 
nomear somente brasileiros para altos cargos da Escola Militar de 
Realengo (RJ), episódio que ficou conhecido como “missão indíge-
na”, pela grande valorização de instrutores e professores brasileiros.

Essa mudança no ensino também foi feita por um concurso do 
quadro de instrutores para a Escola Militar do Realengo. Todavia, 
na prática, os trabalhos dos membros da “missão indígena” só co-
meçaram em meados de 1918, e, no outro ano esses militares as-
sumiram todo o ensino militar de formação dos oficiais.

Salienta-se que, na década de 1920, o Brasil passou por mo-
mentos de instabilidade política cujo reflexo ocorreu também na 
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Escola Militar de Realengo, como a Revolta dos 18 do Forte de 
Copacabana, em 5 de julho de 1922. Devido à participação neste 
movimento, o comandante da Escola, todos os instrutores e os 584 
alunos foram desligados do recinto e, desta forma, encerrava-se a 
“missão indígena” no Exército Brasileiro.

Dessa maneira, em 8 de setembro de 1919, foi assinado o con-
trato entre Brasil e França estabelecendo a vinda de uma Missão 
Militar Francesa de Instrução ao Brasil, e a escolha daquele país 
europeu teve como causas mais próximas a vitória da França na 
1ª Guerra Mundial e o sucesso da missão junto a Força Pública do 
Estado de São Paulo, atual Polícia Militar.

Essa missão que em 1920 ganhou enorme força assumiu a di-
reção de ensino de várias escolas, como no início das atividades 
escolares da Escola de Saúde em 1922 e na Escola Militar de Re-
alengo em 1924.

Uma das características do ensino militar francês é a atenção 
à prática, com a realização de exercícios militares simulados no 
terreno, coisa rara no Brasil anteriormente. Cita-se, para ficar evi-
dente, de acordo com o General Leitão de Carvalho, que “o método 
francês abriu definitivamente à inteligência dos nossos oficias uma 
concepção realista”.

MISSÃO MILITAR FRANCESA E SUA INFLUÊNCIA  
SOBRE A ESCOLA DE SAÚDE

Neste contexto histórico, a Missão Militar Francesa teve impacto 
importante no desenvolvimento do Serviço de Saúde do Exército, 
pois os franceses foram os responsáveis pelo planejamento dos 
cursos que seriam ministrados na Escola de Aplicação do Serviço 
de Saúde na década de 1920. 

O médico chefe da Missão Militar Francesa, coronel Louis Mar-
land, atentou-se ao fato de que, antes do funcionamento da Escola, 
os médicos e farmacêuticos militares acabavam recebendo suas 
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funções sem sequer ter passado por uma escola militar ou um cor-
po de tropa, o que acarretaria problemas. Isso precisava ser solu-
cionado por meio de uma preparação consolidada e especial para o 
cumprimento de funções dentro do militarismo.

Após a criação da Escola, em 1910, e regulamentação do curso 
de aplicação, em 1913, as atividades da então denominada Escola 
de Applicação para o Serviço de Saude só se iniciaram em 1922, 
após o Decreto nº 15.230, de 31 de dezembro de 1921, que regu-
lamentou o Serviço de Saúde do Exército e agora a denominou 
Escola de Applicação do Serviço de Saúde. 

Esse decreto definia as finalidades da Escola como as seguin-
tes, com destaque para a inclusão de farmacêuticos:

a) dar aos medicos e pharmaceuticos, candidatos á inclusão no 
Corpo de Saude do Exercito, um complemento de instrucção 
technica sobre as applicações especiaes da medicina, cirurgica 
e chimica ao Exercito;

b) dar-lhes a instrucção especial de legislação e administração mi-
litares e serviço em campanha, de que terão necessidade em 
tempo de paz e de guerra e inicial-os na equitação e methodos 
de educação physica;

c) classificar, no fim do curso, os estagiarios por ordem de mereci-
mento, de modo a impedir a entrada no Exercito daquelles cujo 
valor profissional, conducta e moralidade tenham sido reconhe-
cidos insuficientes (BRASIL, 1921).

Para se ter uma ideia do tamanho do Serviço de Saúde do Exér-
cito à época, o quadro de oficiais determinado pelo regulamento do 
decreto de 1921 para o Serviço de Saúde era como se segue na 
tabela:
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Tabela 1. Quadro de oficiais previsto para o Serviço de Saúde, 
dentre médicos e farmacêuticos. Fonte: Decreto nº 15.230,  

de 31 de dezembro de 1921.

Posto Médicos Farmacêuticos
General 01 -

Coronel 06 01

Tenente-coronel 16 02

Major 36 06

Capitão 124 25

Primeiro tenente 171 63

Segundo tenente 85 63

Total 429 160

Dessa maneira, por haver grande efetivo de oficiais de saúde 
que não haviam passado por curso de saúde militar algum, as ati-
vidades da Escola se iniciaram em 8 de maio de 1922, nas instala-
ções da Policlínica Militar do Rio de Janeiro, na atual Rua Moncorvo 
Filho, com o curso de aperfeiçoamento, destinado a médicos com 
ao menos seis anos de Exército. A direção de ensino do curso fi-
cou a cargo do Coronel Luis Marland. Adicionalmente, também foi 
autorizada a criação do curso de aplicação, destinado a médicos 
ingressantes no Exército.

A finalidade dos cursos era a obtenção de conhecimentos bási-
cos à vida militar para médicos, a fim de que os mesmos dispuses-
sem de vivências e experiências militares por meio de instruções 
que os preparassem para garantir a saúde mesmo em combate, ou 
seja, adaptar o médico de forma devida para todas as necessidades 
militares em diferentes cenários, até mesmo de guerra.

Outra finalidade do curso de aperfeiçoamento era fornecer uma 
especialidade aos alunos, realizada no Hospital Central do Exército 
ou em algum hospital civil.
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Figura 9. Inauguração da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde do Exército 
em 1922. Destaque para a presença de Epitácio Pessoa, então Presidente do 
Brasil, Pandiá Calógeres, Ministro da Guerra e o General Maurice Gamelin, 
chefe da Missão Militar Francesa.

O curso de aplicação previsto tinha duração de dois anos e suas 
disciplinas se davam da seguinte forma:

► 1º ano: Higiene militar, exercícios de bacteriologia e química 
aplicada à higiene militar, serviço de saúde no exército, o funcio-
namento do exército na paz e na guerra, noções de tática, clínica 
das moléstias da pele e sífilis; clínica cirúrgica e das vias urinárias 
e ainda, cirurgia na guerra.
► 2º ano: clínica médica das enfermidades e epidemias comuns 
nos exércitos, clínica oftalmológica, clínica das moléstias do ouvi-
do, nariz e garganta, clínica psiquiátrica e moléstias nervosas.

Apesar de haver boas expectativas sobre os cursos, eles não 
funcionaram exatamente como planejados, não cumprindo de for-
ma plena os requisitos do decreto de nº 15.230 de 1921, pois em 
vez da duração de um ano, o curso de aperfeiçoamento durava 
apenas quatro meses, o que foi anotado por Luis Marland em um 
de seus relatórios.
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Segundo Louis Marland, a falta de especialistas nos quadros do 
Exército, como cirurgiões, bacteriologistas e radiologistas entre ou-
tros, seria suprida pelo curso de aperfeiçoamento com duração de 
um ano. Referiu-se também à falta de material sanitário de guerra 
e de preparo dos soldados e enfermeiros para compor uma tropa 
sanitária (VELOSSO et al., s/d).

O curso de aperfeiçoamento, por exemplo, não era realizado por 
profissionais de Regiões Militares diferentes da 1ª Região Militar 
(Rio de Janeiro), pois exigia que fossem mantidas as atividades 
rotineiras do militar. Isso mudou apenas em 1928, quando o curso 
passou a ter duração de seis meses e possibilitou o licenciamento 
das funções nas unidades de modo a permitir o comparecimento 
integral às atividades escolares.

Em 1927, a Escola foi transferida para as dependências do Hos-
pital Central do Exército (HCE) e então se iniciou o curso de aplica-
ção, com uma turma de 34 médicos e 10 farmacêuticos advindos 
da vida civil. Esse curso se encerrou no mesmo ano diplomando 20 
médicos e 10 farmacêuticos.

Figura 10. Primeira turma do Curso de Aplicação, da então Escola de Applica-
ção do Serviço de Saúde do Exército, em cerimônia ocorrida em 5 de janeiro de 
1928, nas dependências do Hospital Central do Exército. Fonte: arquivo pesso-
al do Cel Marland.
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O curso de aperfeiçoamento, em 1928, foi constituído de confe-
rências, trabalhos clínicos e práticos sobre cirurgia de guerra, epi-
demiologia e serviço de saúde em campanha, como se segue: 

O curso de epidemiologia, por exemplo, possuía 25 sessões de traba-
lhos práticos incluindo visitas, com demonstrações e observações do 
funcionamento, ao Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Vacínico Munici-
pal (no Rio de Janeiro), ao Instituto Butantan (São Paulo) e ao Institu-
to Vital Brazil (Niterói); ao Hospital São Sebastião e ao Hospital Paula 
Cândido (no Rio de Janeiro); ao Serviço de Moléstias Contagiosas da 
Saúde Pública e à Fundação Gaffrée Guinle (no Rio de Janeiro). Além 
disso, era cobrada a frequência ao Laboratório Militar de Bacteriolo-
gia para a fabricação das vacinas e soros. Para os farmacêuticos, o 
programa era constituído por conferências proferidas pelo engenheiro 
da Missão Militar Francesa, Jean Pépin Lehaulleur, sobre técnica in-
dustrial, indústrias químicas, mobilização industrial, incluindo visitas a 
usinas no Rio de Janeiro e São Paulo (VELOSSO et al., s/d).

Figura 11. Fotos das páginas do Livro Cours de Service de Santé en 
Campagne, de Luis Marland, publicado em 1923 pela Imprensa Militar. As 
páginas são a abertura da 1ª e 2ª conferências ministradas aos alunos da 
Escola de Saúde do Exército, no curso de aperfeiçoamento. Fonte: Biblioteca 
da Escola de Saúde do Exército.
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Como exemplo da metodologia francesa de ensino mais práti-
ca, é possível citar as manobras de instrução realizadas no Rio de 
Janeiro e em Saicã, no Rio Grande do Sul, pelo pessoal do curso 
de aperfeiçoamento. Nesses exercícios militares houve uma queda 
nas estatísticas de baixas em enfermarias e constatou-se um bom 
desfecho em virtude das medidas de profilaxia, higiene militar e va-
cinação colocadas em prática pelos alunos.

Ainda nesta mesma linha, no ano de 1928, por imposição do 
Ministro da Guerra, General Nestor Sezefredo dos Passos, foi mi-
nistrado na Escola, um curso de psicologia experimental pelo pro-
fessor polonês Dr. Waclaw Radecki. O Coronel Marland considerou 
esse deslocado e sem utilidade para seus alunos, por ser de pura 
teoria e abstração.

Dessa maneira, por necessidades advindas do combate e com 
grande influência dos franceses e de seus métodos de ensino, nas-
cia a Escola de Saúde do Exército, instituição secular dedicada ao 
ensino em saúde militar.

Figura 12. Primeiros exercícios militares de saúde no Brasil conduzidos pela 
Missão Militar Francesa e a 1ª Formação Sanitária Divisionária em 1929. Fote: 
acervo Coronel Luis Marland.
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CAPÍTULO 3

A ESCOLA DE SAÚDE E OS BASTIDORES  
DAS DUAS GRANDES GUERRAS

Coracy Gonçalves Brasil Neto
Rafael Maciel Coelho

Vitor Lang Boech

As duas grandes guerras foram marcos na história do Serviço de 
Saúde do Exército Brasileiro por diversos motivos. Até o início 

da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), Alemanha e França buscavam 
cativar políticos e oficiais brasileiros a partir de convites para visitas 
aos seus países, como, por exemplo, a realizada pelo presidente 
Marechal Hermes da Fonseca à Alemanha em 1910. 

Com o início dos conflitos e a formação das alianças, o Brasil de-
clarou-se um país neutro. Em 5 de abril de 1917, o navio brasileiro 
Paraná foi torpedeado por um submarino alemão a poucas milhas 
do Cabo Barfleur, na França, episódio que resultou no afundamento 
do navio e na morte de três marinheiros brasileiros. Esse ataque 
culminou no rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e 
o bloco germânico em 11 de abril de 1917. 

Seguiram-se ao rompimento vários outros ataques de subma-
rinos alemães aos navios mercantes brasileiros Acari, Guaíba, Ta-
quari, Tijuca, Lapa e Macau. Após esses novos ataques, o governo 
brasileiro declarou guerra à aliança germânica no dia 26 de outubro 
de 1917, por meio do reconhecimento pelo Congresso do Decreto 
nº 3.361, de 26 de outubro de 1917. 

Por fim, o Presidente da República na época, Venceslau Braz, 
pelo Decreto nº 13.092, de 10 de julho de 1918, criou a Missão Mé-
dica de caráter militar organizada pelo Ministro da Guerra Marechal 
José Caetano de Faria e comandada pelo Coronel Médico Nabuco 
de Gouvêa, a denominada Missão Médica Brasileira à França.
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Totalizando, aproximadamente, 150 profissionais, a Missão foi 
composta por 92 médicos; sendo 6 da Marinha, 5 do Exército e os 
demais civis comissionados militares e 17 acadêmicos de Medicina, 
além de 30 soldados e pessoal do quadro administrativo. 

O objetivo da Missão Médica era organizar, em território francês, 
um hospital brasileiro em um ponto qualquer a ser designado pelo 
Quartel-General aliado, ficando subordinado ao comando único dos 
exércitos aliados. Assim, uma vez em Paris, seus participantes se-
riam apresentados ao alto comando francês.

A Missão Médica partiu do Brasil no dia 18 de agosto de 1918. 
Na Praça Mauá cerca de quatro mil pessoas se despediam do gru-
po, inclusive o Presidente Venceslau Brás. A viagem do Rio de Ja-
neiro a Marselha levou 36 dias e chegou pelo porto de Marselha em 
24 de setembro de 1918. 

  

Figura 13. Foto oficial da Missão Médica Especial com o Presidente Venceslau 
Brás ao centro. Fonte: Da Silva (2014).

Aos 86 médicos que partiram do Brasil, posteriormente, somou-
-se um grupo de seis médicos que já estavam em solo francês atu-
ando no Hospital Franco-Brasileiro mantido pela colônia brasileira 
em Paris, totalizando assim os 92 médicos da Missão.  
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Concomitante à chegada dos brasileiros foi a epidemia da gripe 
espanhola, o que exigiu da missão uma mudança de planos, dispo-
nibilizando-se para o combate desse novo inimigo. Nesse propósi-
to, médicos brasileiros foram enviados para várias partes da França 
e as autoridades francesas ficaram muito agradecidas, consideran-
do um “gesto espontâneo de solidariedade médica”. 

O chefe da missão viu nesse emprego descentralizado uma im-
portante forma dos profissionais ganharem experiência nas linhas 
de frente da guerra, familiarizando-se com técnicas médico-cirúrgi-
cas empregadas no Serviço de Saúde Militar francês, o que seria 
útil posteriormente no Hospital Brasileiro. 

Já em Paris, outros integrantes da missão ficaram preparando o 
prédio que seria adaptado para abrigar o Hospital-Franco Brasileiro 
para as Vítimas da Guerra. O prédio disponibilizado pelo Serviço 
de Saúde Francês ficava na Rue de Vaugirard, no local do extinto 
colégio Jesuíta da Imaculada Conceição. 

Devido à epidemia da gripe, o hospital necessitava iniciar rapida-
mente atendimentos, concomitantemente a reformas no prédio que 
ocorriam, para que se pudesse chegar a um ambiente hospitalar ade-
quado. Levou-se o tempo de um mês e meio para sua ativação, um 
prazo admirável se comparado a outros hospitais em condições de 
instalações semelhantes. Neste meio tempo, médicos e cirurgiões 
ficavam em outros hospitais militares franceses praticando medicina 
e cirurgia de guerra enquanto o hospital não começava a funcionar.

O setor administrativo do Hospital-Franco Brasileiro era coman-
dado pelo governo francês e monitorado pela Direção de Engenha-
ria Militar Francesa. Porém, os custos eram assumidos pelo gover-
no brasileiro. Houve compra de material médico-cirúrgico, mobília e 
utensílios hospitalares e medicamentos, graças ao governo francês. 

Essa missão durou até fevereiro de 1919, e esse acontecimen-
to foi importante para estreitar as relações entre os dois países, 
oportunizando o início de uma grande influência estrangeira na mo-
dernização do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, além do 
desenvolvimento das tropas nacionais em geral.
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O fim da Missão Médica Militar à França implicou no início de 
mais uma etapa nas relações entre aquele país e o Brasil. Em abril 
de 1920, chegava ao Brasil o General Gamelim, responsável pela 
Missão de Instrução das Forças Armadas Brasileiras, com conse-
quências imediatas de início das atividades da Escola de Saúde, 
como descrito no capítulo anterior.

O PERÍODO ENTRE GUERRAS

Durante a década de 1920, militares que integraram a Missão 
Médica Militar que foi à França passaram a atuar nas diretorias 
técnicas, de ensino e de estudos do Exército. Com essa influência 
francesa, houve o início efetivo do atual Curso de Formação de 
Oficiais da Escola de Saúde do Exército, com alterações na grade 
curricular prevista na década de 1910, tornando-se um curso mais 
prático do que teórico, com enfoque em cirurgia de guerra, epide-
miologia e estudo dos serviços de saúde em campanha.

Nesse período, um dos problemas enfrentados pelo Exército 
Brasileiro era a falta de médicos interessados na carreira militar, 
cujo motivo era, segundo o Relatório do Ministério da Guerra, de 
1920, ter o posto de 2º Tenente como o inicial de carreira. No senti-
do de angariar mais interessados ao Serviço de Saúde do Exército, 
isso foi alterado com o Decreto nº 16.764, de 31 de dezembro de 
1924, quando os médicos passaram a ingressar no Exército e nas 
outras Forças como 1º Tenente.

Apesar desse início e melhorias, havia discrepâncias entre o 
que estava previstos para os cursos e o que ocorreu na prática. O 
curso de aplicação (de formação), por exemplo, apenas iniciou as 
atividades em 1927 e não com a duração de dois, mas de um ano. 

Na década de 1930, pela aproximação entre o governo federal e 
a Alemanha, ocorre uma alteração da influência na medicina militar 
brasileira, de francesa à alemã, o que dura somente até o início da 
década de 1940 e a 2ª Grande Guerra. Nessa transição entre o final 
do período entre guerras até a 2ª Guerra Mundial, houve uma migra-
ção para o modelo doutrinário norte-americano no Serviço de Saúde.
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A PREPARAÇÃO PARA A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

A segunda guerra mundial perdurou do ano de 1939 a 1945 e 
representou um conflito entre dois grupos distintos: o Eixo, enca-
beçado pela Alemanha nazista e composto também por Itália e Ja-
pão, além de diversos outros países de menor expressão bélica; e 
os Aliados, encabeçado inicialmente por França e Inglaterra, tendo 
posteriormente a Rússia e os Estados Unidos como principais po-
tências bélicas.

O Brasil, inicialmente neutro, envolveu-se na guerra a partir de 
1942, após ataques de submarinos alemães realizados contra na-
vios mercantes brasileiros e a influência de acordos firmados entre 
os estados americanos na Conferência de Havana de 1940, além 
do crescente apelo popular contra os governos totalitários do Eixo. 

Nesse contexto foi criado, em 1943, o 1º Batalhão de Saúde, 
na cidade de Valença-RJ. Era composto por médicos das mais 
diversas especialidades, como anestesiologistas e ortopedistas, 
além de outros profissionais como dentistas, farmacêuticos, pa-
dioleiros e enfermeiros. 

Na iminência do envio de tropas brasileiras à Itália foi criada a 
Força Expedicionária Brasileira (FEB), que se preparou e embarcou 
para a Europa, em 1944, para lutar junto aos Aliados contra o Eixo. 

Para a estruturação do Serviço de Saúde da FEB, foram chama-
dos 176 oficiais médicos, dos quais 84 eram da ativa. Os da reser-
va foram recrutados por meio de estágios e cursos para médicos 
da reserva.  Alguns alunos de medicina e de odontologia tiveram 
suas formaturas adiantadas na faculdade, para poderem embarcar 
a tempo como oficiais de saúde, devido à carência de pessoal no 
Exército Brasileiro.

Na Escola de Saúde do Exército, foram organizados cursos para 
esses profissionais de saúde que iriam embarcar para a Europa. 
Dentre eles destaca-se o Curso de Emergência de Medicina Militar, 
que teve uma grande procura como parte do esforço de guerra. A 
instrução foi programada nas áreas de primeiros socorros, triagem, 
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cirurgia de guerra, normas de evacuação, tratamento e transporte 
de feridos, cadeia de evacuação, suprimento e manutenção.

Nesse período, a Escola estava sob a direção do então Coro-
nel Médico João Afonso de Souza Ferreira (1941-1945), período no 
qual, por demanda do combate vindouro, foi aprovado e publicado 
o “Manual de Higiene de Campanha”. 

Na Escola de Saúde, à época, já se formavam enfermeiros em 
cursos de formação de sargentos, com duração de um ano, todos 
do sexo masculino e que também iriam compor o Serviço de Saúde 
da FEB. 

Além disso, uma importante particularidade do Serviço de Saú-
de em relação aos demais segmentos da FEB foi o recrutamento 
de mulheres, por demanda dos Estados Unidos da América (EUA), 
como se segue: 

A necessidade de criação de um Quadro de Enfermeiras para atuar 
no cenário da guerra, juntamente com o efetivo da FEB, se deu 
em função de uma solicitação dos aliados norte-americanos, pois 
“[...] as [enfermeiras] americanas já estavam sobrecarregadas de 
serviço, além do mais não falavam a língua dos futuros pacientes 
[brasileiros] [...] (BERNARDES; LOPES; SANTOS, 2005).

Dessa forma, foi criado o Quadro de Enfermeiras, formado por 
73 profissionais, sendo composto por 67 enfermeiras vinculadas à 
Força Expedicionária Brasileira (FEB) e mais 6 à Força Aérea Bra-
sileira (FAB). Foi a primeira vez que houve o ingresso de mulheres 
nas Forças Armadas brasileiras.

Essas enfermeiras eram em sua maioria samaritanas (formadas 
pela Cruz Vermelha em um curso com duração de 1 ano) e voluntá-
rias socorristas (formadas em um curso básico de emergência, de 
apenas 3 meses). As enfermeiras da FEB foram submetidas à for-
mação militar no Curso de Emergência de Enfermeiras da Reserva 
do Exército (CEERE), a cargo da Diretoria de Saúde, com aulas na 
Escola de Saúde e em várias instituições militares e civis, como o 
Hospital Central do Exército, a Escola de Educação Física do Exérci-
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to, a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha e a Cruz Vermelha. 
As seis enfermeiras da FAB foram formadas pela Escola Anna Nery.

Além das quatro turmas que concluíram o CEERE no Rio de Ja-
neiro, também foram formadas enfermeiras em outras localidades 
do país. Uma turma na Bahia, da qual foram aproveitadas cinco 
enfermeiras; outra em Minas Gerais beneficiando-se de três e uma 
em Curitiba, que aproveitou oito enfermeiras (ROQUE, 2020). 

Todas as enfermeiras possuíam o posto de enfermeiras de 3ª 
classe, recebendo o soldo de 2º Sargento. Tendo em vista as dife-
renças de profissionalização para o exército norte-americano, no 
qual as enfermeiras possuíam diversas patentes, o General Masca-
renhas de Moraes resolveu promover as enfermeiras brasileiras ao 
posto de 2º Tenente, embora permanecessem recebendo o soldo 
de 2º Sargento.

Figura 14. Enfermeira Lúcia 
Osório fardada e carregando 
o Pavilhão Nacional durante 
o treinamento do Curso de 
Emergência de Enfermeiras 
da Reserva do Exército no 
Rio de Janeiro, na Fortaleza 
de São João. Fonte: Acervo 
Margarida Bernardes.
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A ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE NA SEGUNDA GUERRA

A FEB atuou na Itália, combatendo forças alemãs, inserida no 5º 
Exército americano. Sua composição incluiu elementos de combate 
e elementos de apoio ao combate, dentre os quais estava inserido 
o Serviço de Saúde, conjunto organizado de recursos humanos e 
materiais que teve papel de extrema importância desde a seleção 
do efetivo até o apoio nas frentes do Teatro de Operações. 

Durante a atuação na guerra, as enfermeiras atuaram em diver-
sos hospitais na Itália, como o Geral, localizado em Nápoles, o de 
Base (o 7th Station Hospital), em Livorno, os de Evacuação (o 38th, 
o 16th e o 15th) e o Hospital de Campo, próximo à linha de frente de 
combate. 

O Batalhão de Saúde da FEB, formado por médicos, dentis-
tas, enfermeiros, farmacêuticos, padioleiros e elementos adminis-
trativos, totalizou 1.396 componentes, comandados pelo Coronel 
Médico Emmanuel Marques Porto. Além do Batalhão, o Serviço de 
Saúde também contou com Destacamentos Regimentais, Posto 
Avançado de Psiquiatria e Seção Brasileira de Hospitalização.

A missão do Batalhão de Saúde foi cumprida com sucesso. 
Como saldo da atuação, no período de novembro de 1944 a feve-
reiro de 1945, prestou-se atendimento a 884 feridos em combate, 
3.316 doentes, 406 acidentados, além de aliados, inimigos e civis 
italianos.

Dessa maneira, o Serviço de Saúde do Exército pôde cumprir 
sua missão, e a Escola de Saúde pôde demonstrar mais uma vez a 
excelência técnica e atitudinal de seus cursos.
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Figura 15. Monumento aos membros da Força 
Expedicionária Brasileira, que atuaram na 2ª Guerra 
Mundial na Itália. Localizado na Escola de Saúde do 
Exército, no Rio de Janeiro-RJ. Foto: Sd Teixeira. 2021.

Figura 16. Registro da Major Elza Cansanção durante palestra ministrado no 
Curso de Formação de Oficiais de 2007, na Escola de Saúde do Exército. Fon-
te: Arquivo da Escola de Saúde do Exército.
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CAPÍTULO 4

OS CURSOS DA ESCOLA DE SAÚDE DO 
EXÉRCITO AO LONGO DE SUA HISTÓRIA

Camila Sampaio de Lacerda Perdigão Peixoto
Clara Campinho Pinheiro

Joyce Cristina Chevi da Rocha
Vanessa Bordalo Di Luccio

Otávio Augusto Brioschi Soares

As atividades da Escola de Saúde iniciaram-se com o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, em 1922, que diplomou 31 médi-

cos e 10 farmacêuticos, e o de Formação de Oficiais, em 1927, que 
diplomou 20 médicos e 10 farmacêuticos, e, desde então, vários 
foram os cursos ministrados por esta instituição.

Em 1930, para compor o corpo docente nas respectivas discipli-
nas, foram designados:

(...) o Tenente-coronel João Afonso Sousa Ferreira (cirurgia de 
guerra); o Tenente-coronel Alarico Damazio (epidemiologia militar); 
o Capitão Paulino Barcellos (serviço de saúde em tempo de paz, 
organização do Exército e legislação e administração militares); 
o Capitão Arthur A. Luiz de Alcântara (higiene militar e educação 
física); o Primeiro-tenente farmacêutico Eurico Brandão Gomes 
(serviço de farmácia militar em tempo de paz e de guerra); e o Pri-
meiro-tenente farmacêutico Virgílio Lucas (química farmacêutica e 
analítica); (...) Major Murillo de Souza Campos (clínica psiquiátrica 
e moléstias nervosas); Capitão Alfredo Issler Vieira (clínica otorri-
nolaringológica); Capitão João Pires da Silva Filho (clínica oftalmo-
lógica); Capitão Helvecio do Rego Monteiro (trabalhos práticos de 
bacteriologia); Capitão Souto Maior (trabalhos práticos de cirurgia 
e anatomia cirúrgica); Capitão Antônio Gentil Basílio Alves (auxiliar 
de instrução do serviço de saúde em tempo de guerra – trabalhos 
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práticos); Primeiro-tenente Augusto Marques Torres (clínica médi-
ca); e Primeiro-tenente Jaime Villalonga (trabalhos de radiologia) 
(VELLOSO et al., s/d).

Figura 17. Chamada do jornal A Gazeta de Notícias, de janeiro de 1928, desta-
cando a cerimônia de diplomação da turma de 1927 do Curso de Aplicação do 
Serviço de Saúde (atual Curso de Formação de Oficiais). Destaca-se à mesa o 
então Presidente da República, Washington Luis.

Em 1930, foram publicadas instruções para a organização do 
quadro permanente de enfermeiros do Exército, cujo curso de for-
mação teria duração de seis meses e funcionaria na Escola de Apli-
cação do Serviço de Saúde do Exército.

O referido curso tinha por fim “melhorar a técnica dos 3° sar-
gentos em benefício dos enfermos, dada sua espinhosa missão e 
permitir-lhes o acesso ao posto imediato” (VELLOSO et al., s/d).

Os professores do curso de formação desses enfermeiros se-
riam os oficiais médicos da Escola e aqueles servindo no Rio de Ja-
neiro, propostos pelo comando da Escola ao Ministério da Guerra.

Em 1932, foi então organizado o Curso de Formação de Enfer-
meiros, que tinha por intenção formar profissionais que atualmente 
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são chamados Técnicos de Enfermagem, e assim, iniciou-se a re-
gulamentação do quadro de Enfermeiros do Exército.

Em 1933, por meio do Decreto nº 23.126, de 21 de agosto, foi 
aprovado o plano geral do ensino militar, e a Escola de Aplicação 
do Serviço de Saúde teve seu nome mudado para Escola de Saúde 
do Exército, cujo ensino objetivava a busca de eficiência e formação 
dos oficiais para cumprimento de suas missões militares em conjun-
to com sua especialidade na área de saúde.

Ainda na década de 1930, foram criadas especialidades para os 
sargentos formados na Escola, além dos enfermeiros. Eram elas: 
Manipuladores de Farmácia, Manipuladores de Laboratório e de 
Radiologia.

Em 1941, a Escola foi transferida para a Rua Moncorvo Filho, nº 
20, ocupando as antigas instalações da Escola Técnica do Exérci-
to. Em 1948, foi criado o Curso de Adaptação de Protéticos. Já em 
1950, além dos cursos ligados à Saúde, a Escola iniciou o Curso de 
Línguas, para capacitação de oficiais sob a direção de Oficiais da 
Missão Militar Americana.

Figura 18. Fachada da Escola de Saúde do Exército, localizada na Rua Moncor-
vo Filho, nº 20, no centro do Rio de Janeiro-RJ. Fonte: CPDOC FGV.
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Figura 19. Instrução na Escola de Saúde do Exército no ano de 1942. Fonte: 
CPDOC FGV.

Em 1950, realizam o Curso de Formação de Oficiais (CFO) dois 
médicos do Exército Boliviano. Em 1951, o CFO passa a admitir den-
tistas. Em 1952, são criados os cursos de Anestesia, Gasometria e 
de Transfusão de Sangue, como especialização e com duração de 
quatro meses, para oficiais médicos e sargentos de saúde. Em 1958, 
realiza o CFO uma médica do Exército do Paraguai. Ainda na década 
de 1950, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), chamado agora 
de Especialistas, ganha novas especialidades: Auxiliar de Anestesia 
e Auxiliar de Cirurgia. Em 1959, os alunos do CFO vão a Porto Ale-
gre-RS frequentar o II Congresso Brasileiro de Medicina Militar.

Na década de 1960, o CFS Especialistas passa a funcionar em 
dois anos. Em 1967, a bandeira da Escola é agraciada com a Or-
dem do Mérito Militar, pelo Presidente Costa e Silva em frente ao 
Pantheon de Caxias. Em 1968, novas especialidades para sargen-
tos são criadas: Protético e Massagista. Em 1969, realiza o CFO um 
médico do Exército da Venezuela.
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Figura 20. Moedas comemorativas dos 50 e 100 anos de início 
das atividades da Escola de Saúde do Exército, de 1971 e 2021, 
respectivamente. Fonte: arquivo pessoal Otávio A. B. Soares. 

Figura 21. Formatura do Curso de Formação de Oficiais da 
Escola de Saúde do Exército de 1970. Fonte: Arquivo Nacional.
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Em 2 de agosto de 1976, a Escola foi transferida para a locali-
zação em que atualmente encontra-se, no bairro Benfica, na cidade 
do Rio de Janeiro, onde hoje são formados oficiais médicos, farma-
cêuticos, dentistas, médicos veterinários e enfermeiros. Em 1978, é 
criado e aprovado o escudo da Escola.

Figura 22. Comemorações do Dia do Serviço de Saúde do Exército na Escola 
de Saúde, no ano de 1981, já nas instalações em Benfica, Rio de Janeiro-RJ. 
Fonte: Arquivo Nacional.

Em 1997, seguindo o exemplo das demais forças singulares, in-
gressou na EsSEx a primeira turma do segmento feminino do Curso 
de Formação de Oficiais, com repercussão favorável junto à so-
ciedade em geral. Foi realizado nos anos de 2003, 2004 e 2005, o 
Estágio de Auxiliar de Imobilizações Ortopédicas, voltado a sargen-
tos, e com duração de cerca de um mês. Em 2010, ocorreram as 
comemorações dos 100 anos de criação da EsSEx, com cerimônias 
militares e lançamento de uma coleção de selos comemorativos pe-
los Correios.
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Figura 23. Coleção de selos lançados pelos Correios em comemoração aos 100 
anos de criação da Escola de Saúde do Exército. Fonte: Acervo da Escola de 
Saúde do Exército.

Em 2011, o Curso de Formação de Sargentos, que ocorrera de 
1933 a 2010 na Escola é transferido para a Escola de Sargento de 
Logística, localizada na Vila Militar no Rio de Janeiro-RJ.

A ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO HOJE

Atualmente, a EsSEx está subordinada à Diretoria de Educação 
Superior Militar (DESMil), e esta ao Departamento de Educação e 
Cultura do Exército (DECEx), e é definida como um estabelecimen-
to de ensino de formação de grau superior. As missões que a EsSEx 
possui são: formar oficiais médicos, farmacêuticos, dentistas, vete-
rinários e enfermeiros para o serviço ativo do Exército, coordenar os 
cursos de pós-graduação e extensão do Programa de Capacitação 
do Pessoal de Saúde do Exército (PROCAP/Sau) e contribuir para 
o desenvolvimento da doutrina militar na área de sua competência.
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Figura 24. Dependências da Escola de Saúde do Exército, na Rua Francisco 
Manuel, nº 44, no bairro Benfica, Rio de Janeiro-RJ. Fonte: Acervo da Escola 
de Saúde do Exército.

Atualmente, juntamente com o CFO, ocorre o curso de pós-gra-
duação lato sensu em Aplicações Complementares às Ciências Mi-
litares. Esse curso foi aprovado pela Portaria nº 236 – DECEx, de 
31 de outubro de 2018, e tem como objetivos:

Produzir conhecimento científico em áreas afeitas à Instituição de 
Educação Superior de Extensão e de Pesquisa, contribuindo para 
a busca de um estado de excelência em educação (...); fornecer 
subsídios para a melhoria contínua dos conteúdos ministrados nos 
diversos cursos e estágios da Escola e para a discussão doutriná-
ria e a consequente elaboração de seus produtos. 

Outra grande atribuição atual da Escola de Saúde é servir como 
suporte acadêmico e administrativo para diversos cursos do PRO-
CAP/Sau. O Programa, criado no Plano de Revitalização do Serviço 
de Saúde, em julho de 2009, e com diretrizes dadas pela Portaria 
nº 691, de 22 de setembro de 2009, foi um grande marco na capa-
citação dos militares de saúde do Exército e tem como objetivos, 
dentre outros:
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Atualizar e ampliar a capacitação profissional dos militares de Saú-
de do Exército Brasileiro, oficiais e praças, criando melhores con-
dições de aproveitamento de suas potencialidades em especialida-
des e áreas de atuação de interesse da Força. (...)

Centralizar, sempre que possível, o funcionamento dos cursos 
na Escola de Saúde do Exército, com a realização das atividades 
práticas nas Organizações Militares de Saúde (OMS), particular-
mente no Hospital Central do Exército, Laboratório Químico Farma-
cêutico do Exército, na Odontoclínica Central do Exército, no Institu-
to de Biologia do Exército e nos Hospitais Militares de Área, quando 
for necessário e conveniente para o serviço.

Atualmente o PROCAP/Sau tem diversos cursos de pós-gradu-
ação e extensão específicos para os oficiais e sargentos de saúde, 
como mostrados na tabela abaixo: 

Tabela 2. Cursos e estágios do Programa de Capacitação e Atualização 
Profissional dos Militares de Saúde (PROCAP/Sau).

Modalidade Cursos Local

Especialização

Cardiologia, Oncologia, CTI, 
Dermatologia, Nefrologia, 

Mastologia, Cirurgia Plástica, 
Radiologia, Infectologia, Ortopedia, 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia

vascular, Anestesiologia, 
Hemodinâmica Cardiovascular.

Hospital Central do 
Exército (HCE)

Implantodontia.
Hospital Militar de 

Área de São
Paulo (HMASP)

Inspetor de alimentos, Perícia 
médica.

Escola de Saúde do 
Exército (EsSEx)
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Modalidade Cursos Local

Residência  
médica

Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Ginecologia e Obstetrícia, 

Infectologia, Otorrinolaringologia, 
Pediatria, Radiologia,

Cirurgia Vascular, Angiologia e Cirur-
gia Endovascular

HCE

Anestesiologia, Clínica Médica, 
Neurocirurgia e Urologia.

HMASP

Extensão

Auditoria em Serviço de Saúde EsSEx

Colposcopia, Unidade de  
Emergência, Videohisteroscopia.

HCE

Implantodontia, Prótese Dentária, 
Periodontia, Endodontia, 

Diagnóstico Aplicado à Imaginologia 
Odontológica.

Odontoclínica 
Central do Exército 

(OCEx)

Biologia Molecular, Biossegurança e 
Bioproteção, Proteção à Saúde

Instituto de Biologia 
do Exército (IBEx)

Estágios

Validação de Processos na 
Indústria Farmacêutica, Controle de 
Qualidade Físico-Químico, Controle 

de Qualidade Microbiológico.

Laboratório  
Químico-

Farmacêutico do 
Exército (LQFEx)

Fonte: Soares e Orlandini (2021).

Os cursos de especialização em Auditoria em Saúde, Perícias 
Médicas e Inspeção de Alimentos são ministrados pela própria Es-
cola, e os outros, com sede no Rio de Janeiro, são controlados aca-
demicamente pela Escola e realizados em Organizações Militares 
de Saúde.

Ainda com relação aos cursos controlados academicamente 
pela Escola, destaca-se o ao Curso de Mestrado em Biodefesa, 
primeiro curso de pós-graduação strictu sensu em saúde militar no 
Exército Brasileiro, que foi aprovado pelo Ministério da Educação 
em 2018 e teve seu início em 2021, com atividades escolares no 
Instituo de Biologia do Exército e controle acadêmico pela EsSEx.
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CAPÍTULO 5

OS PERIÓDICOS MILITARES E AS ESCOLAS 
DE SAÚDE E DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO

Ádilla Ramalho Galvão Dittrich 
Bárbara Renata Silveira de Moura

Cibelle Ingrid Estevão de Melo
Maurilio Onofre Deininger Filho

INTRODUÇÃO

Os periódicos médicos constituem importantes documentos his-
tóricos e fonte primária para a análise de temas médicos espe-

cíficos, assim como instrumento de compreensão do processo de 
institucionalização dos conhecimentos na área de saúde no Brasil. 
Também constituem bases fundamentais para a percepção do ce-
nário intelectual de debates na caserna.

A análise do período em que estes periódicos foram publicados 
e de seus principais temas no campo da higiene militar ajuda na 
compreensão do cenário científico de médicos militares brasileiros, 
de acordo com as mudanças no contexto internacional. Além disso, 
é fundamental para o entendimento da atuação do Serviço de Saú-
de do Exército Brasileiro neste período (CARDOSO, 2014). 

Nessa perspectiva, por exemplo, a primeira revista de bacterio-
logia do Brasil foi a “Arquivos do Laboratório Militar de Bacteriologia 
e Microbiologia Clínica”, em 1908 (SILVA, 1958). 

O estudo da função dos periódicos está longe de ser uma temá-
tica original deste capítulo. Entretanto, quando se busca estudar 
periódicos militares de saúde, o universo se torna reduzido (KLA-
JMAN, 2011). Em 1958, Arthur Lobo da Silva, em seu livro sobre o 
serviço de saúde do Exército Brasileiro, dedicou o terceiro capítulo 
à influência das publicações de livros, jornais e revistas no meio 
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médico militar. Até onde é de conhecimento desses autores, foi o 
primeiro e importante esforço no sentido de levantar e listar os peri-
ódicos militares de saúde e sua importância para o desenvolvimen-
to do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 

Diante do exposto, o objetivo do capítulo foi realizar um levan-
tamento dos periódicos militares ligados às Escolas de Saúde e de 
Veterinária do Exército Brasileiro.

OS PERIÓDICOS

Os periódicos militares de saúde alvos deste capítulo remontam 
à mesma época e ambiente institucional de criação das Escolas de 
Saúde e de Veterinária do Exército, pelo Decreto nº 2.232, de 6 de 
janeiro de 1910, a primeira criada com a denominação de Esco-
la de Aplicação Médica Militar, em razão de duas necessidades: a 
de capacitar profissionais de saúde para o atendimento médico em 
tempos de guerra e a de formar médicos veterinários para um cená-
rio de saúde pública dentro da caserna comprometido pelo mormo.

O primeiro esforço bem-sucedido para realizar uma catalogação 
de tais periódicos foi realizado pelo General Médico Arthur Lobo 
da Silva, no terceiro capítulo de seu livro “O Serviço de Saúde do 
Exército Brasileiro”, em 1958. Desde então, alguns estudos vieram 
a complementar seu trabalho, é o caso da dissertação de mestrado 
de Charles Klajman, 2011, que analisou o conhecimento científico 
divulgado pelos soldados de farda branca por meio do periódico 
Medicina Militar, e do capítulo da tese de doutorado de Rachel Car-
doso, 2014, sobre as revistas militares de saúde no cenário científi-
co do Serviço de Saúde. 

Na figura abaixo estão elencados, em ordem cronológica, os pe-
riódicos de higiene militar encontrados em nossa pesquisa. 

Figura 25. Linha do tempo da evolução dos periódicos de higiene militar.
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MEDICINA MILITAR (1910-1923)

Periódico regular mais antigo, suas publicações foram iniciadas 
no Rio de Janeiro no mês de abril de 1910 e, de julho daquele ano 
até junho de 1923 foi publicado mensalmente. Após sua última pu-
blicação, em junho de 1923, foi incorporado pela Revista de Medi-
cina e Higiene Militar. O cenário de sua criação envolve algumas 
mudanças ocorridas no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro em 
1904, o que motivou o Coronel Médico Ismael da Rocha, junto a um 
grupo de oficiais do Serviço de Saúde a iniciarem a produção e dis-
seminação de conhecimento científico acerca de temas relevantes 
aos militares de saúde e, com isso conquistaram prestígio entre os 
militares de diversos quadros e serviços, bem como da sociedade 
médica civil:

[...] seguir o exemplo dos paizes mais adiantados [...] É preciso que 
aqui se mostre tambem um reflexo de nacionalidade. Scintillações 
de sciencia vão apparecendo neste nosso horizonte do campo mi-
litar; elaboram-se e preparam-se materiaes, accumulação de longo 
trabalho e pensar: ha muita força latente (ROCHA, 1910).
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Figura 26. Ismael da Rocha. Fonte: Medicina Militar, maio de 1911.

O Major Médico Bueno do Prado foi o principal criador e cus-
teou com renda particular a produção do periódico, sem qualquer 
apoio financeiro oficial, conseguindo mantê-lo com ajuda dos cola-
boradores, anúncios, cartazes e assinantes. Os responsáveis pelo 
conteúdo científico eram oficiais militares de saúde da Marinha e do 
Exército e médicos civis, orientados por Ismael da Rocha.
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Figura 27. Bueno do Prado. Medicina Militar, fevereiro de 1922.

Seu objetivo primordial era exaltar a ciência e a nacionalida-
de brasileira ao tornar de conhecimento público o cenário médico 
militar brasileiro. Com isso, sua originalidade baseava-se em con-
ter temas exclusivamente militares e outros que importavam aos 
médicos civis do período, relacionados à medicina de forma geral 
e atualizações referentes à veterinária, farmácia e odontologia. 
Assuntos referentes às principais doenças da época, como tuber-
culose, febre amarela, doenças venéreas e técnicas cirúrgicas, 
tornavam o periódico rico em informações para o serviço militar 
e para a sociedade civil, trazendo brilhantismo e publicidade ao 
Serviço de Saúde.
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Para que o Serviço de Saúde fosse reconhecido, os autores 
utilizavam a estratégia de exaltação das instalações do Hospital 
Central do Exército (HCE) e do Laboratório Militar de Bacteriologia 
– atual Instituto de Biologia do Exército – da aquisição de equipa-
mentos de tecnologia mais avançada, das conquistas nas tropas e 
do seu emprego cada vez mais atuante e essencial em campanhas. 
Além do cuidado físico, o Serviço de Saúde começou a dar enfoque 
na saúde psicológica, na profilaxia de moléstias e na higiene militar.

Para a aquisição das informações com veracidade, os oficiais 
responsáveis por sua elaboração desbravaram o interior do territó-
rio brasileiro, a fim de coletar dados e levar conhecimento às áreas 
mais afastadas.

Um levantamento acerca da temática abordada neste periódico 
foi realizado por Klajman (2011): a maior parte dos artigos versa-
va sobre o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, sua criação, 
desenvolvimento, atualizações e avanços no meio militar e civil. 
O segundo tema mais frequente era a Higiene Militar, com vinte e 
sete artigos sobre o território nacional e mais cinco detalhando a 
Guerra Russo-Japonesa, servindo de exemplo e aprendizado às 
Forças Brasileiras, totalizando 32 escritos. Sete deles tratavam so-
bre a evolução da medicina militar propriamente dita, expondo as 
missões e modernizações alcançadas, e três discorriam a respeito 
do treinamento físico militar dos combatentes e também do próprio 
Serviço de Saúde. Foi dado enfoque ao modelo de serviços de saú-
de de países como Inglaterra, França, Alemanha e Japão, com o 
desejo de exaltar e alcançar um padrão de medicina militar desen-
volvido, o que Ismael da Rocha buscava exibir constantemente no 
conteúdo dos editoriais.

Nas suas últimas publicações, foi definido o papel do médico no 
corpo de tropa e suas atribuições, como seu papel administrativo, 
o cuidado com a higiene militar e a estruturação das profilaxias. 
Também foi denotada a função do especialista, priorizando sua per-
manência em centros especializados e otimizando sua qualificação 
para o crescimento da Força.
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O objetivo principal de Ismael da Rocha foi alcançado: legitimar 
os militares do Serviço de Saúde do Exército perante a comunidade 
científica civil e os militares das demais armas, quadros e serviços.

Si aos oficiaes combatentes cabe o dever de instruir o soldado no 
conhecimento e manejo de suas differentes armas, nos princípios 
de disciplina, nos exercicios de marcha, manobras, etc., preparan-
do-o para os fins da guerra, como elemento de combate, ao medico 
toca o importante papel de tornal-o apto para todos esses mys-
teres, velando pela conservação de sua saude, com a pratica de 
todos os preceitos da mais rigorosa hygiene, e promovendo, pela 
educação physica e militar, a sua robustez, ou antes resistencia 
organica, necessárias ao serviço das armas (CARVALHO, 1910).

Figura 28. 
Exemplares de 
Medicina Militar 
disponíveis 
na Biblioteca 
de Ciências 
Biomédicas de 
Manguinhos. Fonte: 
Klajman (2011).
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BOLETIM DA SOCIEDADE MÉDICO-CIRÚRGICA MILITAR (1915-1920)

No mesmo período de circulação do periódico Medicina Militar, 
também circulou o Boletim da Sociedade Médico-Cirúrgica Militar, 
que surgiu a partir da formação da Sociedade Médico-Cirúrgica Mi-
litar e teve como presidente o General médico Arthur Lobo da Silva, 
com sede no Hospital Central do Exército (HCE). Seu surgimento 
foi ideia de um grupo de médicos militares de fundar um “grêmio 
científico”, com a finalidade de divulgar as ideias dos participantes 
desta agremiação (CARDOSO, 2014). 

Figura 29. Discurso proferido na sessão inaugural da Sociedade Médico-Cirúr-
gica Militar pelo Capitão Muniz de Aragão. Boletim da Sociedade Médico-Cirúr-
gica Militar.
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Em sua primeira edição, encontramos no artigo “Nossa razão 
de ser”:

Assim a Sociedade Medico-Cirurgica, dadas as actuaes circums-
tancias de trabalho e de estudo a que é preciso se entregarem 
quantos têm sobre si a responsabilidade da saúde e da vida dos 
exercitos, surge no momento que nos parece apropriado e que 
esperamos seja propicio ao seu desenvolvimento e prosperidade 
(SOCIEDADE MÉDICO-CIRÚRGICA MILITAR, 1915).

Publicada no último dia de cada mês, circulou de dezembro de 
1915 a dezembro de 1920. É esse período que constitui a primeira 
fase da posterior “Revista de Medicina Militar”. Dispunha predominan-
temente de artigos relacionados à cirurgia, técnicas cirúrgicas e seu 
desenvolvimento, além de destacar aspectos do cotidiano da caserna, 
temas de medicina militar e do Serviço de Saúde (CARDOSO, 2014). 

Inicialmente, o Boletim foi dividido nas seções: editorial, artigos, 
análises e atas das reuniões da Sociedade. Os artigos tratavam de 
temas de medicina e cirurgia militar, e as análises eram voltadas 
para resenhas de publicações médicas, como podemos notar neste 
trecho do artigo “Incovenientes da sondagem nos casos de corpos 
estranhos do esophago”, do Dr Alvaro Tourinho, médico do HCE:

Em artigo publicado na Zeitschrift für Ohrenheilkunde, Bd LXVI, su-
ggerido aliás pelas publicações de O. Körner e de Rheuter (Z. f. o. 
Bd LXIV, pg 222 e 220), lança o Prof. O. Voss um grito de alarma 
contra a pratica da sondagem do esophago nos casos de corpos 
estranhos, apresentando a observação de um caso no qual a son-
dagem praticada por um collega não especialista tornou extraor-
dinariamente difficultosa a extracção de uma espinha de peixe a 
ponto de ser impossivel a retirada da mesma na primeira tentativa 
(TOURINHO, 1915).

A partir do segundo ano, foi acrescentada a seção “Notas e al-
terações”, com o cotidiano de oficiais militares do Serviço de Saú-
de, e/ou “Publicações recebidas”, quando as atas das reuniões não 
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eram publicadas ao longo das edições. Essas atas contêm as dis-
cussões e argumentações a respeito de temas de âmbito profis-
sional que eram de interesse à época, permitindo a compreensão 
do cenário médico-científico dos criadores do Boletim (CARDOSO, 
2014). No registro da vigésima sexta sessão ordinária, em 18 de 
janeiro de 1917, observa-se a preocupação com as melhorias do 
serviço do HCE:

O Dr. Alarico apresenta um caso de papilomas venereos que da-
tam de trinta annos em um individuo asylado, cujo descuido e 
pouco interesse no tratamento, tinham levado o doente ao estado 
em que se apresenta. Lamenta a falta de photographos e de um 
laboratorio no Hospital. Fallam os Drs. Muniz de Aragão, Tourinho 
e Alarico, salientando, o primeiro, as vantagens do serviço pho-
tographico a um Hospital como o do Exercito. Que o retrato do 
doente está hoje, intimamente, ligado ao serviço clinico, é uma 
prova palpavel que fica. Um Hospital não póde dispensar um pho-
tographo nem um desenhista e, por este motivo, appellava para 
os colegas para que intercedessem junto ao Diretor do Hospital, 
sempre solicito em attender as boas idéas, afim de que se obti-
vesse mais esse melhoramento.

No terceiro ano, foi acrescentada a seção “Livros úteis”, em que 
se indicavam obras voltadas para a caserna, além das colunas 
“Pelas Associações Médicas” (figura abaixo) e “Pelas associações 
científicas” (CARDOSO, 2014). Nesse mesmo ano, foram introduzi-
dos conteúdos de medicina veterinária (Figura 8), sob a responsa-
bilidade do Major Médico João Moniz Barreto de Aragão. 
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Figura 30. Coluna “Pelas Associações Médicas” do Boletim da Sociedade Mé-
dico-Cirúrgica Militar 1917.
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Figura 31. Coluna de veterinária do Boletim da Sociedade Médico-
-Cirúrgica Militar

No seu último número do quinto ano, foi incluída a coluna “In-
teresses Profissionais”. Por fim, uma coluna com informações da 
composição, indicação e posologia de medicamentos e substâncias 
também foi inserida em seu sexto ano (CARDOSO, 2014).
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Ao longo das edições, é possível encontrar vários artigos sobre 
doenças endêmicas no Brasil, como malária, febre amarela, sífilis, 
tuberculose e lepra; além de artigos sobre saúde mental, “Instrução 
de Padioleiros”, notas sobre morte de médicos eminentes, como 
Oswaldo Cruz (figura abaixo).

Figura 32. Notas sobre a morte de Oswaldo Cruz, do Boletim da 
Sociedade Médico-Cirúrgica Militar em 1917.
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Outra preocupação pertinente era “Qual o destino a dar-se aos 
incapazes para o Exército?”, como vemos nestes parágrafos abaixo:

Para que melhor methodo presida á nossa communicação mistér 
se faz que encaremos o assimpto sob duplo ponto de vista: 1º)
quaes as causas frequentes da incapacidade no meio militar? Ma-
neira de combatel-as. 2º) que destino deve ser dado aos icapazes 
do Exercito? Avultam, como estados morbidos capazes de invalidar 
para o serviço militar os grandes males chamados sociaes, taes 
como as infecções leuticas, a tuberculose e o alcoolismo nas suas 
manifestações e modalidades incuraveis.

A Primeira Guerra Mundial foi mencionada frequentemente em 
várias edições, no entanto não existe nenhum artigo acerca da par-
ticipação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. Ainda, a Mis-
são Francesa é tema de editorial em 1920, na forma de resumo 
sobre o processo de modernização do Exército decorrente da pre-
sença dos oficiais franceses e seus possíveis reflexos no Corpo de 
Saúde. Na opinião do autor, apesar da reestruturação do Exército, 
o Serviço de Saúde permanecia como uma organização primitiva 
(CARDOSO, 2014).

Segundo Rachel Cardoso, outro aspecto que foi abordado em 
editorial foi a necessidade da especialização:

Os médicos militares não poderiam ser especialistas de todas as 
áreas, buscando a especialização através de curso de aperfeiço-
amento em suas áreas de formação. Por fim, destaca que os ins-
trumentos de seleção e aperfeiçoamento a partir destes cursos já 
eram uma realidade nos exércitos estrangeiros, sendo, então, algo 
inadiável para o Exército Brasileiro (CARDOSO, 2014).

REVISTA DE MEDICINA E HIGIENE MILITAR (1921-1931)

Considerada como segunda fase do periódico Boletim da So-
ciedade Médico-Cirúrgico Militar, a Revista de Medicina e Higiene 
Militar (RMHM) circulou de janeiro de 1921 a dezembro de 1931. A 
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mesma publicação nasceu após a incorporação de duas revistas: a 
Medicina Militar e a Revista de Química e Farmácia Militar. Mesmo 
sem auxílio oficial e com muitos obstáculos, permaneceu como re-
presentante única do Serviço de Saúde do Exército. Neste período, 
o Dr. Arthur Lobo, por muito tempo seu diretor e redator principal, foi 
o maior sustentáculo da revista (CARDOSO, 2014).

A RMHM tinha seus membros divididos nas seções de “Colabora-
ção Científica” e “Redação”. A primeira categoria contava com vinte 
e oito colaboradores, dentre médicos militares e professores de me-
dicina. A “Redação” dispunha de cinco componentes e tinha como 
redator principal o oficial médico Murillo Campos (CARDOSO, 2014).

Figura 33. Sumário da Revista de Medicina e Higiene 
Militar. Membros das seções de ”Colaboração Cientí-
fica” e “Redação”
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A estruturação da RMHM era essencialmente a mesma vista no 
Boletim. As edições dividiam-se nas seguintes seções: editorial ou 
artigo introdutório, artigos de conteúdos voltados para a temática 
da revista, pelas Associações Médicas, Analyses e Actos Oficiaes
(CARDOSO, 2014).

No editorial inaugural, é evidenciado como a publicação foi con-
cebida e, também, a opinião de seus colaboradores e editores so-
bre sua importância:

Os ensinamentos da recente guerra mundial demonstraram a ne-
cessidade dos problemas sanitários das corporações armadas me-
recerem a attenção não só dos médicos militares, como também dos 
médicos civis, principalmente no tocante a certas especializações. 
A collaboração de uns e outros no seu estudo e solução constitue, 
desde o tempo de paz, a melhor garantia de efficiencia dos servi-
ços sanitários por occasião de campanha. E nem poderia deixar de 
assim acontecer se a classe medica civil é o grande manancial que 
deve preencher os claros profissionaes e téchnicos creados e exi-
gidos pela guerra. Entre nós, há muito que os médicos em geral se 
interessam vivamente por todas as questões de saneamento e de 
educação physica, que dizem de perto com o problema da defeza 
nacional. Raro mesmo é o profissional que, no culto diário da sua 
especialidade, não tenha procurado ligal-a a certas noções oriundas 
da grande guerra e que poderiam ter applicação em nosso meio. O 
propósito de favorecer e systematisar estas iniciativas determinou a 
fundação desta Revista. Verdade é que já havia a “Revista Médico-
-Cirúrgica Militar”, mas esta, como órgão da Sociedade Médico-Ci-
rúrgica Militar, não poderia soffrer a transformação necessária. Me-
diante um accordo com a diretoria dessa Sociedade ficou entretanto 
resolvido que esta Revista, que surge em seguimento daquella, con-
tinue a publicação de todos os seus actos sociaes. Por isso confian-
tes na boa vontade e apoio dos colegas, cultores dos assumptos de 
hygiene e de medicina militar, fazemos todo o empenho para que 
este emprehendimento corresponda ao elevado objectivo em mira 
(Revista de Medicina e Higiene Militar, 1926).

Como evidenciado no editorial inaugural, um dos motivos pre-
ponderantes para a criação da revista se encontrava nos debates 
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acerca das transformações causadas pelo desenvolvimento da me-
dicina militar em resultado da Primeira Guerra Mundial, além de ser 
editada no período da Missão Militar Francesa. 

Enquanto o Boletim da Sociedade Médico-Cirúrgica Militar se 
particularizava como um periódico direcionado para discussões do 
meio militar e atinha-se à publicação gerada em seu interior, a Re-
vista se predispôs a publicar também a produção de médicos civis. 
Assim, sua constituição representou um empenho para que a dis-
cussão em torno da medicina e higiene militar não ficasse limitada 
aos “intelectuais da caserna”.

Mesmo não sendo uma publicação feita unicamente por profis-
sionais militares, a RMHM também aspirava aproximar “os elemen-
tos dos Corpos de Saúde” que se achavam “esparsos pelo territo-
rio da Republica”. Além disso, buscava, por meio de seus artigos, 
“oriental-os segundo as correntes evolutivas de idéas preponderan-
tes no nosso meio profissional”, além de oferecer intercâmbios des-
tas ideias e o estímulo à ampliação de seus horizontes de trabalho.

Dentre os diversos temas abordados, temos artigos sobre higie-
ne militar, tratando de educação física, rações militares no Exército, 
habitação, profilaxia, vacinação, higiene para o soldado, cartilhas 
higiênicas destinadas a esse público, modelos de fichas antropo-
métricas, etc. A Missão Militar Francesa/Modernização também foi 
tema de artigos, assim como o Serviço de Saúde do Exército brasi-
leiro e os Serviços de Saúde de exércitos estrangeiros. 

No artigo “Algumas considerações sobre o serviço medico no 
exercito”, de 1922, Murillo de Campos reflete o fato de que a 1ª 
Guerra Mundial havia evidenciado a necessidade de se sistemati-
zar todos os recursos da nação, mesmo em tempos de paz. Um dos 
aspectos defendidos por Campos diz respeito à imprescindibilidade 
da especialização dos médicos militares, que muitas vezes eram 
tidos como meros burocratas.

No artigo de Americano do Brasil, ele percebe a necessidade 
de que no país houvesse “a demonstração, para o publico leigo, 
de que o medico militar não é tão somente especialista em mo-
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léstias de soldados e que estas não são differentes das demais”. 
Criticava-se, dessa forma, a percepção de que o médico militar 
estava restrito somente aos conhecimentos necessários à caser-
na. A forma sugerida para mudar esse cenário seria a abertura do 
Hospital Central do Exército para um serviço de consulta para o 
público, fazendo com que este pudesse entrar em contato com os 
médicos militares.

A partir de 1925, a Revista de Medicina e Higiene Militar pas-
sou a representar a única publicação direcionada para a medici-
na militar no território nacional. Além disso, havia sido selecionada 
para ser “órgão de publicidade dos trabalhos do Hospital Central do 
Exército”. Dessa maneira, passaria a divulgar o que estaria asso-
ciado àquele estabelecimento, por meio das conferências semanais 
que aconteciam ali. Esses encontros refletiam a necessidade de 
“tornar conhecidos do mundo científico” os trabalhos e pesquisas 
realizados pelo Corpo de Saúde do Exército Brasileiro.

REVISTA DE MEDICINA MILITAR (1932-1953)

Em janeiro de 1932, a Revista de Medicina e Higiene Militar to-
mou o nome de “Revista de Medicina Militar”. O período decorrido 
desde então constitui a terceira fase da sua existência. De acordo 
com Silva (1958), sua redação foi acrescida de novos elementos e 
a parte material passou por grandes reformas. Em seu primeiro nú-
mero, foram explicadas a mudança do título e a nova organização 
de seu corpo redacional. 

A revista se tornou propriedade do Corpo de Saúde e órgão ofi-
cial da Diretoria de Saúde devido, em grande parte, à boa vontade 
do Dr. Arthur Lobo, que pouco antes de sua passagem para a reser-
va, comunicou ao Diretor de Saúde:

Tendo de deixar o serviço ativo, por força da compulsoria, em 21 
do corrente mês, venho entregar a V. Ex. a direção da “Revista de 
Medicina Militar”, que, por muitos anos dirigi com grande esforço 
e persistência. Este periodico, unico que o nosso Corpo possue, é 
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um patrimonio da corporação, pois nasceu com a fundação da “So-
ciedade Medico-Cirurgico Militar”, incorporando depois, em suas 
paginas, não só a “Medicina Militar” do inolvidável Dr. Ismael da 
Rocha, como também a “Revista de Química e Farmacia Militar” do 
Laboratório Químico e Farmaceutico Militar (SILVA, 1958).

OS PERIÓDICOS DE MEDICINA VETERINÁRIA

Foram também produzidos, ao longo dos anos, alguns periódi-
cos exclusivos de medicina veterinária. Muito ligados à história da 
Escola e Diretoria de Veterinária do Exército, tiveram em seu corpo 
editorial e colaboradores vários oficiais que fizeram parte da história 
dessas Organizações Militares. Na figura abaixo estão listados os 
periódicos de medicina veterinária encontrados em nosso estudo. 

Figura 34. Linha do tempo dos periódicos de medicina veterinária

De forma geral, os periódicos de medicina veterinária eviden-
ciam uma evolução sequencial. A primeira revista de que tivemos 
conhecimento em nosso estudo foi a Revista Militar de Medicina 
Veterinária, cujas publicações se iniciaram em 1938 e perduraram 
até 1942, quando passou a ser denominada Revista Militar de Re-
monta e Veterinária, cuja última edição foi em 1959.  Desde então 
até 1977, houve uma lacuna nos periódicos de veterinária no âm-
bito militar, e, apenas em 1977, as publicações foram retomadas 
com o Boletim Informativo Técnico da Veterinária Militar, com última 
publicação em 1984.
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REVISTA MILITAR DE MEDICINA VETERINÁRIA  
E DE REMONTA E VETERINÁRIA

Em 1938, o Ministério da Guerra elaborou a Revista Militar de 
Medicina Veterinária com o intuito de realizar a divulgação do Servi-
ço Veterinário do Exército. Seu objetivo era disseminar e tornar pú-
blicas atualizações sobre a veterinária moderna de um modo geral.

Com o passar dos anos, o avanço da tecnologia também aden-
trou na área veterinária, permitindo o emprego de técnicas de re-
produção e inseminação artificial, especialmente em equinos, além 
de projetos e novas aplicações do Serviço Veterinário no Exército, 
o que foi muito documentado na Revista.

Figura 35. Capa da Revista Militar de Medicina Veterinária. 
Fonte: Arquivo da Biblioteca de Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz.
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Apesar da evolução da mecanização do Exército em diversos 
setores, novas atribuições expandiram o emprego do corpo vete-
rinário em prol da Força. Trabalhos experimentais com munições 
a fim de avaliar a toxicidade para a tropa, regras e orientações de 
inspeção de produtos de origem animal para a alimentação, além 
do preparo de produtos imunológicos, eram temas frequentemente 
abordados nesse periódico, evidenciando a evolução do serviço e a 
sua importância para a estrutura do Exército.

Constam nas páginas do periódico a definição de armas bioló-
gicas, químicas e atômicas, assim como as medidas de segurança 
e profilaxia para esse tipo de guerra e o envolvimento da força ve-
terinária, demandando pesquisas, medidas de descoberta e identi-
ficação de patógenos, profilaxia e tratamento, além dos efeitos bio-
lógicos e radioativos que afetam humanos, animais e alimentação.

A importância dos problemas biológicos impostos pelos armamen-
tos científicos ressalta toda a atualidade do Serviço Veterinário os 
domínios da biologia de guerra e consagra, assim, sua evolução 
para uma fórmula modernizada, a do Serviço Veterinário e Biológi-
co do Exército. 

Surgia e evoluía a Veterinária Militar, extrapolando do tradicional 
liame com o cavalo. Esta ligação ainda persistirá, mantidas nossas 
mais nobres tradições militares e de história da Pátria, perpetuando 
na figura excepcional de OSÓRIO e materializada pela cavalaria 
legendária, símbolo nacional (REVISTA MILITAR DE REMONTA E 
VETERINÁRIA, 1950).

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO DA VETERINÁRIA MILITAR

O enfoque do Boletim Informativo Técnico da Veterinária Militar, 
cuja publicação se deu entre os anos de 1977 e 1984, consistia nas 
atualizações da medicina veterinária. Seu diretor responsável foi o 
General de Brigada Adalberto Pinto Azevedo, diretor de veterinária, 
e mais alguns oficiais veterinários e praças do Serviço Veterinário, 
além de servidores civis.
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Algumas das seções do Boletim eram sobre incidências de zoo-
noses, suas particularidades e especificações, estudos de controles 
biológicos e orientações sobre profilaxia de diversas doenças, notí-
cias e atualizações no cenário internacional, que o impulsionavam 
no âmbito nacional, além da contribuição cultural de informações à 
população.

Figura 36. Capa do Boletim Informativo de Veterinária Militar de 1982.
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CONCLUSÃO 

Pelos temas abordados, pelas ideias levantadas e pelo regis-
tro histórico, pode-se ver a importância do levantamento dos peri-
ódicos militares para o entendimento e consequente evolução da 
saúde militar dentro do Exército Brasileiro, evolução esta, que se 
dá pari passu com a própria história das instituições brasileiras, es-
pecialmente a Escola de Saúde do Exército.
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CAPÍTULO 6

A EVOLUÇÃO DO ENSINO E A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE

Ágatha Medrado da Rosa Baptista
Ana Laura Silva Oliveira 
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Cibelle Caldas Jacob

Júlio Henrique Pereira Nascimento
Mariana Romulo Fernandes
Niedja Rodrigues de Souza

Taciana Dal Toso
Otávio Augusto Brsiochi Soares

INTRODUÇÃO

Influenciada pelos eventos da Primeira Guerra Mundial, a Escola 
de Saúde do Exército tinha como objetivo inicial a formação de 

profissionais da saúde com atuação voltada para o combate. Ao 
longo do tempo, os interesses da Força foram se adaptando à reali-
dade da Nação e a formação dos profissionais de saúde foi se ade-
quando a essas mudanças. Em 1978, foi introduzida no plano de 
formação da EsSEx a atuação em pesquisa técnica, voltada para 
a maior capacitação técnico-profissional, procurando desenvolver 
e aprimorar as suas tecnologias, de acordo com os princípios da 
Educação 4.0 (ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO, 2021)

A educação 4.0 está imersa num contexto da chamada Quarta 
Revolução Industrial ou chamada Indústria 4.0 em que a linguagem 
computacional, a inteligência artificial, os robôs e muitas outras tec-
nologias se somam para dinamizar os processos nos mais diversos 
segmentos da indústria. Portanto, a Revolução 4.0 resulta na trans-
formação em três eixos: Categoria Física (veículos autônomos, im-
pressão 3D, robótica avançada e novos materiais), Categoria Digi-
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tal e Categoria Biológica gerando grandes impactos na sociedade 
(CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO EXÉRCITO, 2021).

Para uma educação 4.0, precisamos de educadores conhecedo-
res da tecnopedagogia que os possibilite contribuir na formação dos 
profissionais para o mercado da Indústria 4.0. Essa reconfiguração 
da educação apresenta características específicas como: interdis-
ciplinaridade, transdisciplinaridade, novas tecnologias da informa-
ção e comunicação, interatividade digital, cultura maker, inteligência 
artificial (robótica), aprendizagem autônoma, currículo contextu-
alizado e flexível, ensino híbrido, ambiente colaborativo, Material 
Didático Digital (MDD), Internet de Coisas (IoT) da Aprendizagem, 
Pensamento Computacional e outros (FÜHR, 2018).

Neste contexto, elementos da educação chamada 4.0 vêm sen-
do utilizados há tempos nos cursos da Escola de Saúde do Exérci-
to, como a realização de exercícios no terreno e o uso do ensino a 
distância e, mais recentemente, a utilização de salas de aula inver-
tida além do uso de simuladores médicos no Centro de Simulação 
em Saúde da Escola como será descrito à frente. 

O CENTRO DE SIMULAÇÃO EM SAÚDE OPERACIONAL

“O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro tem como sua prin-
cipal missão contribuir para o êxito das operações militares pela 
aplicação dos conhecimentos logísticos, no sentido de garantir a 
preservação do potencial humano nas melhores condições de higi-
dez física e psíquica” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020).  

A fim de garantir esse objetivo é necessário que os profissio-
nais do corpo de saúde estejam plenamente treinados e detenham 
conhecimento específico e suficiente para manter os combatentes 
ativos. Adestramento e atualizações constantes, principalmente na 
parte assistencial e operacional, algo que tem se tornado um gran-
de desafio tendo em vista a redução dos efetivos nas seções (BOR-
TOLASSI, 2019). Atualmente, não basta ao militar do Serviço de 
Saúde possuir apenas habilidades inerentes a um profissional des-
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sa área. Estes devem tornar-se parte do sistema, desempenhando 
um papel tático no cenário de operações (MAIA, 2018).

Em 2014, tendo em vista este cenário, a Escola de Saúde do 
Exército passou a adotar práticas de ensino com simuladores. Nes-
se ambiente, são utilizados bonecos de transporte e de procedi-
mentos médicos (como prática de intubação orotraqueal), tutores 
de mobilização, itens para aplicação de auto pronto-atendimento, 
dispositivos, materiais de assistência e técnicas cênicas para apro-
ximar a instrução à realidade.

Em 2016, então, foi inaugurado o Centro de Simulação em Saú-
de Operacional, com diversos bonecos e aparelhos de simulação 
dispostos em uma sala ambientada. Com o desenvolvimento do 
projeto ao longo dos anos, a atividade destacou-se de maneira a 
apoiar significativamente a disciplina de Saúde Operacional do Cur-
so de Formação de Oficiais além de responder por diversos pedidos 
de cooperação de instrução de outras Unidades e Instituições como 
o Centro de Instrução de Operações Especiais, a Marinha do Brasil 
e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 37. Imagens de práticas de medicina tática envolvendo ambientação de 
combate e uso de bonecos simuladores no Centro de Simulação em Saúde 
Operacional da Escola de Saúde do Exército.
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A PRODUÇÃO DOUTRINÁRIA

A doutrina militar tem por finalidade apresentar conceitos e guiar 
o emprego das várias frações e componentes do Exército, buscan-
do harmonia e alinhamento no emprego da Força Terrestre. Confor-
me o Manual do Batalhão de Saúde: 

“A nova Doutrina Militar Terrestre (DMT), um dos principais vetores 
do Processo de Transformação do Exército na Era do Conhecimen-
to, baseia-se em permanente atualização, em função da evolução 
da natureza dos conflitos, resultado das mudanças da sociedade e 
da realidade brasileira diante do atual cenário mundial” (EXÉRCI-
TO BRASILEIRO, 2020).

A Escola de Saúde, por sua experiência e capacitação doutriná-
ria, foi recentemente a responsável pela atualização de alguns ma-
nuais importantes, como o de Higiene e Saneamento em Campanha 
e o de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Básico, que respondem 
por boa parte da doutrina das duas partes da capacidade de Saúde 
das Operações, a vertente de proteção à saúde, abarcada pelo pri-
meiro manual, e a medicina tática, abarcada pelo segundo.

Os dois manuais supracitados foram encomendados como ma-
nuais de ensino, para serem experimentados como doutrinas nas 
escolas do Exército, e foram prontamente alçados à condição de 
manual técnico e de campanha respectivamente, como mostram as 
figuras abaixo.
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Figura 38. Capa do manual Higiene e Saneamento em Campanha, 
produzido pela Escola de Saúde do Exército, que evoluiu de um Manual de 
Ensino para um Manual Técnico.

Figura 39. Capa do manual Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Básico, 
produzido com participação da Escola de Saúde do Exército, que evoluiu de 
um Manual de Ensino para um Manual de Campanha.
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TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

Instituídos na grade curricular da Escola de Saúde do Exército 
desde 2008, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) são pré-
-requisito para a formação no curso de Especialização em Aplica-
ção Complementares às Ciências Militares (ESCOLA DE SAÚDE 
DO EXÉRCITO, 2021).

Os temas abrangem as mais diversas áreas da saúde aplica-
das às necessidades da missão desempenhada pela Força Terres-
tre, ao atendimento dos dependentes da Família Verde-Oliva, bem 
como às ações subsidiárias de colaboração com o desenvolvimento 
nacional e defesa civil.

Dentre as áreas de estudo e linhas de pesquisa disponíveis 
como objetos de estudo dos TCC, destacam-se:

•	 Saúde Operativa;
•	 Proteção à Saúde da Força;
•	 Saúde Assistencial;
•	 Saúde e bem-estar de animais de emprego militar (cães e 

equinos); e
•	 Estudos da Paz e da Guerra.

Os TCC são escritos no formato de uma monografia, em que o 
aluno tem a opção de escolher um orientador e um coorientador do 
Corpo Permanente ou indicado pela Divisão de Ensino. Visando aten-
der às demandas da Força, as pesquisas são predominantemente de 
natureza aplicada e com abordagem quantitativa, porém permite-se 
outras abordagens de linha de ação. Exige-se o cumprimento de um 
protocolo de submissão sequencial das etapas da produção desse 
trabalho para a avaliação dos instrutores, de modo que os alunos 
possam desenvolver seu artigo sempre sob supervisão e orientação 
gradativa (ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO, 2021).

Nos últimos treze anos, a Escola de Saúde do Exército produziu 
centenas de trabalhos acadêmicos que contribuíram para a criação 
ou atualização de manuais, doutrinas, cursos e diretrizes voltados 
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para a saúde militar. A presença de alunos oriundos dos cursos de 
Medicina, Odontologia, Farmacologia, Enfermagem e Medicina Vete-
rinária permite explorar um mesmo problema por áreas técnicas dife-
rentes, ou mesmo levantar questões com uma visão multidisciplinar.

Em meio aos temas escolhidos pelos alunos, observa-se a pro-
dução de material científico voltado para as atividades do Curso de 
Formação de Oficiais (CFO). Encontram- se a busca pelo aprimo-
ramento do Treinamento Físico Militar (TFM) e seus benefícios, a 
detecção e correção de déficits nutricionais, a incidência e natureza 
de lesões ortopédicas, Saúde Mental, a Saúde Bucal, o desenvolvi-
mento de liderança e atributos militares, a capacitação dos alunos 
pela Medicina Operativa/Resgate, a administração e gestão dos re-
cursos da Saúde e outras necessidades observadas pelos militares 
que já pertenceram ou estão sendo formados neste curso.

Diante do exposto, entende-se a importância de fomentar a 
curiosidade do aluno frente à escolha do tema do seu TCC, visto 
que os frutos desta pesquisa podem – e devem – contribuir para o 
aprimoramento da assistência e administração da Saúde do Exérci-
to Brasileiro. Nesse quesito, a Escola de Saúde é uma organização 
militar com constante produção de conhecimento científico de alta 
qualidade e grande relevância para a Instituição.

ESSEX: REVISTA CIENTÍFICA

A EsSEX: REVISTA CIENTÍFICA é uma publicação científica, 
eletrônica e impressa, editada pela própria Divisão de Ensino da 
instituição e que atualmente possui periodicidade semestral. Tem 
como objetivo contribuir para geração de conhecimento   dentro do 
campo da saúde militar, área de concentração em defesa, além de 
divulgar a produção acadêmica realizada na Escola (EXÉRCITO 
BRASILEIRO, 2021c).

Integrando o acervo do repositório digital de revistas do Exército 
Brasileiro (EB Revista), a Revista Científica é herdeira indireta dos 
periódicos científicos na área de saúde militar que constituem fon-
tes importantes para a compreensão do cenário de debates no meio 
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intelectual da caserna, desde o início de sua produção, no início do 
século XX, até os dias de hoje (SOARES, 2019).

Teve o esboço de sua elaboração em, 2009, pelo General de 
Brigada Médico Túlio Fonseca Chebli, na época Comandante da 
Escola de Saúde do Exército. Mas foi em 2010, sob o comando do 
então Tenente-Coronel Médico Sérgio dos Santos Szelbracikowski, 
que recebeu o atual título e a nova apresentação, sendo lançada a 
primeira edição da revista em 1º de Julho de 2010. O ano foi mar-
cado pelo centenário do Estabelecimento e o início da Pós-Gradu-
ação dos militares de saúde matriculados nos cursos do Programa 
de Capacitação e Atualização Profissional dos Militares de Saúde 
(PROCAP/Sau) (SZELBRACIKOWSKI, 2010).

Figura 40. Capas da EsSEx: Revista Científica, de seu nº 1, em 2010, sua reto-
mada no nº 2 em 2019 e continuação até 2021.
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A segunda edição da revista foi lançada após um longo hiato de 
nove anos, em  24 de julho de 2019, e contou com fontes de pu-
blicação variadas como trabalhos de conclusão de cursos de pós-
-graduação e artigos de opinião. Desde então, tem periodicidade 
semestral e é publicada também em meio eletrônico.

Atualmente, a revista está em sua 5ª edição, publicada em de-
zembro de 2020, e traz trabalhos que foram frutos da pesquisa rea-
lizada pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Militar, contribuindo com 
a divulgação da produção acadêmica dos docentes e discentes da 
Escola junto à comunidade científica no âmbito militar e civil.

GRUPO DE PESQUISA EM SAÚDE MILITAR E A  
INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES CIVIS

O Grupo de Pesquisa em Saúde Militar foi criado, no ano de 
2019, pela Escola de  Saúde do Exército, com o objetivo de reunir 
esforços de pesquisa científica nas áreas designadas pelo escalão 
superior como de interesse do Exército Brasileiro, além de promo-
ver a integração com instituições civis nessas áreas (ESCOLA DE 
SAÚDE DO EXÉRCITO, 2021).

No dia 15 de março de 2021, o Grupo de Pesquisa em Saúde 
Militar recebeu o registro e a certificação do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil, concedidos pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Sendo 
o grupo de pesquisadores permanentes, no ano de 2021: o Tenen-
te-Coronel Leonardo Ferreira Barbosa da Silva, Capitão Otávio Au-
gusto Brioschi Soares, Capitão Claudio Russio de Oliveira, Capitão 
Claudia de Almeida Guaranha da Costa e Tenente Fernanda Vieira 
Costa Orlandini (CNPQ, 2021).

Atualmente o grupo trabalha com quatro linhas de pesquisa prin-
cipais, sendo elas:
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•	 Saúde Operativa: tem como objetivo aprofundar os conhe-
cimentos na área de saúde operativa dentro do Serviço de 
Saúde do Exército Brasileiro;

•	 Proteção à Saúde da Força e Saúde Assistencial: possui in-
tenção de aprofundar os conhecimentos nas áreas ligadas à 
Proteção à Saúde da Força e Saúde Assistencial;

•	 Saúde e bem-estar de animais de emprego militar: com intui-
to de desenvolver conteúdos de bem-estar animal e saúde de 
cães e equinos utilizados em atividades operativas;

•	 Biossegurança e Bioproteção.

Figura 41. Logotipo do Grupo de Pesquisa em Saúde Militar,  
da Escola de Saúde do Exército.

O grupo desenvolve atualmente os seguintes grandes projetos:

•	“Passado, presente e futuro do ensino em saúde no Exército 
Brasileiro”, que tem por objetivo realizar um levantamento his-
tórico, bibliográfico e documental, sobre o ensino de saúde no 
EB, realizar uma análise sobre o momento atual da atividade e 
sua inserção tecnológica na educação 4.0, assim como sugerir 
caminhos futuros para que os desafios do ensino contemporâ-
neo sejam suplantados, as tradições militares cultuadas e as 
peculiaridades do ensino de saúde respeitadas.
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•	“Biossegurança e bioproteção: colaborações do Serviço de 
Saúde do Exército”, que tem por objetivo investigar as cola-
borações possíveis dos militares de saúde nas questões de 
biossegurança e bioproteção, tanto em ambientes laborato-
riais quanto  operacionais.

•	“Saúde Operacional: cenários prospectivos de ajuda à deci-
são” em colaboração com o Laboratório de Cenários da Es-
cola de Guerra Naval, que tem por objetivo realizar um bre-
ve levantamento das capacidades de saúde operacional das 
Forças Armadas  Brasileiras e elaborar cenários prospectivos 
para embasar futuras tomadas de decisão nesse âmbito.

•	“Bem-estar em cães de trabalho: indicadores, acompanhamen-
to e melhorias” em conjunto com o Campo de Instrução de Ge-
ricinó, que tem por objetivo mapear a situação de bem-estar 
dos cães de emprego militar, produzir plano de ação e colocar
em prática melhorias que possam influenciar o bem-estar e a 
qualidade do trabalho  e eficiência de emprego desses animais 
(ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO, 2021).

Nos anos de 2019 a 2021, o grupo publicou diversos trabalhos 
científicos e capítulos de livros, organizando, inclusive, eventos de 
cunho técnico-científico, como mostram as figuras a seguir.
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Figura 42. Capa dos livros “Agentes infecciosos e parasitários de im-
portância na Amazônia brasileira”, livro produzido por pesquisadores da 
Universidade Estadual do Pará em colaboração com pesquisadores da 
Escola de Saúde; e “A pesquisa nos diferentes campos da medicina ve-
terinária 2”, em que um capítulo foi escrito por pesquisadores da EsSEx.

Figura 43. Peças de divulgação do I Simpósio de Bem-estar em 
Animal de Emprego Militar e do II Simpósio de Saúde Mental, eventos 
promovidos pela Escola de Saúde do Exército por meio do Grupo de 
Pesquisa em Saúde Militar, nos anos de 2020 e 2021.
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Figura 44. Peça de divulgação do 1º Simpósio de Saúde Operacional 
da Escola de Saúde, evento realizado pela Escola com participação 
de várias instituições e Organizações Militares em 2021.

CONCLUSÃO

Desde a sua fundação no ano de 1910 até os dias atuais, é 
notável a evolução da Escola de Saúde do Exército com relação 
ao ensino e à produção do conhecimento. O uso de novas tecnolo-
gias, a produção doutrinária que fornece subsídio para manutenção 
da unidade e harmonia dentro da instituição, os TCC que, além de 
estimular a curiosidade e apreço do aluno pela pesquisa científica, 
traz com seus resultados dados que podem contribuir para o aper-
feiçoamento da assistência e administração da Saúde. 

Neste contexto, pode-se destacar algumas produções da
EsSEx: Revista Científica, que contribui com a  divulgação da pro-
dução acadêmica dos docentes e discentes da Escola perante a 
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comunidade científica e mais recentemente o Grupo de Pesquisa 
em Saúde Militar, que foi criado visando ao desenvolvimento e ao 
fortalecimento  das pesquisas científicas. 

Assim, conclui-se que a Escola de Saúde do Exército contribui 
significativamente para a produção e divulgação do conhecimento 
da área, mostrando adaptação e progresso ao longo dos anos, vi-
sando o aperfeiçoamento e evolução dentro do Exército Brasileiro.
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CAPÍTULO 7

A ESCOLA E OS PERSONAGENS DO  
SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO

Guilherme Baltazar Neves
Guilherme Fernandes Loures

 Rafael Martinez Pereira Nogueira
Thiago Piloto de Andrade

INTRODUÇÃO

Dentre inúmeros personagens marcantes no Serviço de Saúde 
do Exército Brasileiro, vários foram os que participaram direta-

mente da história da Escola de Saúde, como instrutores ou alunos, 
sendo o caso do General Ismael da Rocha, do Coronel Marland, do 
General Arthur Lobo da Silva, e do Marechal Marques Porto. Outros 
deixaram um legado tão profundo no Exército que, mesmo tendo vi-
vido em outras épocas, impactaram suas atividades como fonte de 
inspiração e modelo a ser seguido, como no caso do General Seve-
riano da Fonseca. Esses militares têm sua obra resumida no capí-
tulo que se segue com o intuito de expô-las ao culto e à exaltação, 
já que foram compostas de feitos memoráveis que os merecem.

GENERAL JOÃO SEVERIANO DA FONSECA (1836-1897)

João Severiano da Fonseca era um dos dez filhos da Sra Rosa 
Maria Paulina da Fonseca e do Tenente-Coronel de infantaria Ma-
noel Mendes da Fonseca, cujos filhos homens seguiram a vocação 
militar do patriarca e abraçaram a carreira das armas, determinados 
a servir à Pátria. O irmão, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, 
foi o responsável pela Proclamação da República e o primeiro Pre-
sidente deste país.
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João Severiano foi o único que não seguiu, de imediato, a carreira 
militar. Ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 
1853 e ainda como estudante, em 1855, dando mostras de altruísmo 
e elevado senso humanitário, prestou socorro à população durante a 
terrível epidemia de cólera que assolou a cidade. Em consequência 
dessa ação, o Imperador Pedro II conferiu-lhe a “Comenda da Ordem 
da Rosa” no Grau de Cavaleiro. Foi graduado médico em 1858.

Em 1862, ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro, no Servi-
ço de Saúde, no posto de 2º Tenente-Cirurgião, inicialmente na Es-
cola Militar de Aplicação do Exército e, a seguir, no Hospital Militar 
da Guarnição da Corte.

Em 1864, foi voluntário para participar das campanhas do Uru-
guai e da Tríplice Aliança, nas quais combateu até 1870. Durante 
esse período, prestou notáveis serviços médicos, recebeu inúmeros 
elogios em virtude do seu senso humanitário, socorro aos doentes 
e feridos e buscou sempre promover a saúde da tropa. Com isso, 
alcançou a admiração e respeito dos seus pacientes e o reconhe-
cimento dos seus superiores, devido a sua participação nas mais 
diversas batalhas, como em Paissandu, Entre-Rios, Corrientes, Ita-
piru, Estero Belaco, Tuiuti, Tuiucuê, Espinilho, Passo-Pocu, Tebu-
cuari, Angustura e Lomas Valentina. Em virtude de sua excepcional 
atuação, foi agraciado com a “Ordem do Cruzeiro”, tornando-se o 
único oficial do Corpo de Saúde a ostentar essa condecoração.

A seguir, foi designado para servir no Hospital Militar da Guarni-
ção da Corte, hoje Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. 
Por determinação do então Ministro da Guerra, que não mais per-
mitia que a direção dos hospitais fosse exercida por Oficiais não 
médicos, João Severiano, já como Tenente-Coronel, assumiu interi-
namente a direção daquele Hospital, na transição do Brasil Imperial 
para o Brasil República. 

Promovido a General de Brigada, exerceu o cargo de Inspetor 
do Serviço Sanitário do Exército, atual Diretoria de Saúde, em 1890. 
Destaca-se, ainda, o seu desempenho notório e sua gestão funda-
mental na campanha de Canudos. 
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Durante o transcurso de sua nobre história, João Severiano, 
além da carreira médica e militar atuou na política como Senador 
da República, e na literatura como poeta e escritor. Além disso, tam-
bém atuou como historiador e geógrafo, integrando a Comissão de 
Limites com a Bolívia. 

Em 1940, por toda a sua contribuição para o Serviço de Saúde do 
Exército, foi considerado Patrono do Serviço de Saúde do Exército.

Figura 45. Carta patente do General Seve-
riano da Fonseca, pertencente ao acervo 
do Espaço Cultural Emmanuel Marques 
Porto, da Escola de Saúde do Exército.

GENERAL ISMAEL DA ROCHA (1858–1924)

Natural de Salvador, província da Bahia conforme à época, o Dr 
Ismael da Rocha nasceu em 11 de maio de 1858. Filho de Francis-
co José da Rocha e de D. Maria Ritta Affonso da Rocha, iniciou sua 
carreira como profissional da saúde na Faculdade de Medicina da 
Bahia, onde se formou em 1879, defendendo a tese de título “Da 
Contração Muscular, Doutrina das Forças Vivas”.
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Serviu como médico contratado na Colônia Militar de Chape-
có, em Santa Catarina, convidado pelo seu amigo, capitão Dr. José 
Bernardino Bormann. Passados cinco anos de serviço, foi então 
nomeado 2º Tenente Cirurgião do Corpo de Saúde, no dia 25 de 
julho de 1885, o que marcou seu ingresso definitivo no Corpo de 
Saúde do Exército. 

Por duas vezes esteve à disposição do Ministério dos Estran-
geiros, participando como médico da Comissão de Limites com a 
República Argentina. Pela primeira vez, em outubro 1886, e depois 
em março de 1887, permanecendo por três anos no cargo.

Obteve, por merecimento, a promoção a capitão 1º Cirurgião em 
5 de março de 1890, quando então foi nomeado assistente do Ins-
petor Geral de Saúde, Gen Dr. Antônio de Souza Dantas, cargo que 
para a época equivalia a diretor. Permaneceu como assistente até 
agosto do mesmo ano, quando houve a reforma do inspetor.

Em 9 de novembro de 1890, foi designado para estudar o trata-
mento contra tuberculose pulmonar na Alemanha, acompanhando 
o Professor Koch, num momento em que os estudos deste estavam 
em grande evidência científica. Nesse mesmo tempo, foi incumbido 
também de estudar, no que fosse possível, sobre o serviço médico 
militar daquele país. Ao regressar, escreveu o opúsculo “A Tubercu-
lina de Roberto Koch ou o Tratamento Biológico da Tuberculose”, 
no qual relata tudo o que aprendeu sobre o tratamento da doença.

Após retornar da Europa, por merecimento, foi promovido a Ma-
jor em 19 de outubro de 1891, e já em 1892, foi nomeado novamen-
te assistente do Inspetor Geral de Saúde, na época o Gen Silva 
Guimarães, no Rio de Janeiro. Pelos seus conhecimentos sobre a 
tuberculose, em 1893, foi nomeado para fazer parte de uma comis-
são incumbida de organizar as bases de um laboratório de Micros-
copia e Bacteriologia para o Serviço Militar.

Em 1894, foi designado para servir nas Forças em operações na 
Ilha do Governador, quando foi elogiado por diversas vezes “pelos 
serviços relevantes que prestou, com atividade, zelo e inteligência e 
pelo sangue frio que mostrou nos momentos críticos”.
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Em 2 de Junho de 1896, na inauguração oficial do Laboratório 
de Microscopia e Bacteriologia, tornou-se também o seu primeiro 
diretor, permanecendo no cargo até dezembro de 1904, quando foi 
promovido a Tenente-Coronel e nomeado diretor do Hospital Central 
do Exército (HCE). É importante ressaltar que Ismael da Rocha tam-
bém fez parte das ideias que levaram à construção desse hospital, 
pois forneceu a cópia da planta geral do Hospital S. Juán de Diós, de 
Madri, ao Ministro da Guerra, que serviu como matéria de inspiração 
para a construção do HCE. Nessa mesma época, Ismael da Rocha 
representou o Corpo de Saúde na comissão que deveria estudar os 
projetos de reorganização do Exército e do ensino militar.

Ainda como diretor do HCE, foi promovido a coronel em 22 de 
agosto de 1906. Em 1907, seguiu novamente para a Europa comis-
sionado para ir à França contatar professores de Veterinária, a fim 
de organizar o Serviço de Veterinária do Exército. Por esse motivo, 
foi designado pela repartição do Estado-Maior para a Comissão do 
Serviço de Medicina Veterinária. E por fim, em 1908, foi nomeado 
para dirigir a organização do Serviço Veterinário Militar, iniciando no 
Rio de Janeiro, com a orientação dos médicos franceses Dupuy e 
Ferret. Firma-se assim as bases para a formação da futura Escola 
de Veterinária Militar, tendo a atuação de Ismael Rocha como peça 
fundamental em sua origem.

Em 10 de maio de 1911, foi nomeado para o cargo de Diretor 
Geral de Saúde e promovido a general de brigada, após a reforma 
do Gen Bda Leôncio de Medeiros. Sua promoção a general é vista 
como um grande divisor de águas no desenvolvimento do Corpo de 
Saúde do Exército. Por sua influência em meios civis e militares, 
respeitado na mesma estirpe que Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, 
Dr. Ismael da Rocha carregava grande prestígio pessoal, o que pro-
piciou a reconquista da autonomia do Corpo de Saúde.

Durante sua gestão como Diretor de Saúde, vários outros tra-
balhos foram realizados, alguns relacionados à área de ensino e 
instrução, dentre os quais podemos destacar:



100

1. Regulamento para o Curso de Aplicação para Médico Militar 
e de enfermeiros e padioleiros;

2. Instruções para o Serviço de Missão de Médicos Veterinários 
Franceses, decorrentes de um contrato celebrado em Paris, 
“para uma missão Veterinária no Brasil”;

3. Instalação da Escola de Veterinária do Exército, sob a dire-
ção da Missão Francesa (17 de julho de 1914).

Ainda durante sua gestão, uma regulamentação extinguiu as 
inspetorias, passando a instituir a Diretoria de Saúde da Guerra, 
abarcando o Corpo de Saúde e de Veterinária. Ismael Da Rocha se 
tornou o diretor. Entre outros feitos, promoveu a criação da lavan-
deria a vapor do HCE, da Policlínica Militar do Exército e fundou a 
Revista de Medicina Militar.

O Gen. Dr. Ismael da Rocha permaneceu no cargo de diretor do 
Corpo de Saúde até o dia 10 de julho de 1918, falecendo em 2 de 
abril de 1924. Demonstrou grande esmero e dedicação em toda a 
sua carreira como médico militar, cujo título invictus labor por ele 
recebido lhe faz jus. Notoriamente, seu trabalho contribuiu de forma 
relevante e exemplar para o desenvolvimento institucional em vá-
rias esferas, com resultados palpáveis até os dias atuais.

Figura 46. General 
Ismael da Rocha. 
Fonte: Academia 
Nacional de Medicina.
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GENERAL LOUIS MARLAND

Loius Marland, médico do Exército francês, foi integrante da Mis-
são Militar Francesa no Brasil (1921-1934) e grande influenciador 
do Serviço de Saúde do Exército. Formado na prestigiada Escola 
de Lyon, o General Marland fez a maior parte de sua carreira fora 
da França, nas colônias da África, antes de vir ao Brasil em 1921. 

A grande contribuição da missão e do General Marland se deu 
na área de ensino, com a reformulação da admissão e formação 
dos militares de diversas especialidades e, principalmente, por in-
troduzir uma nova mentalidade para o serviço de saúde no país, 
com instruções práticas.

Um dos grandes desafios reportados à época era a quantidade 
de oficiais de saúde disponíveis, além da preparação carente des-
ses profissionais para atuar em ambientes de guerra. Por meio da 
criação e implantação da Escola de Aplicação do Serviço de Saúde, 
a Diretoria de Saúde pretendia alterar essa conjuntura.

Em 02 de outubro no ano de 1922, a Escola de Aplicação come-
çou a funcionar, apenas com o curso de aperfeiçoamento e o então 
diretor de ensino, nomeado pelo Ministro da Guerra, Loius Marland, 
realizou um discurso na aula inaugural e elucidou o programa do cur-
so, que pretendia trazer novas técnicas aos médicos e farmacêuti-
cos após alguns anos nas unidades do Exército e proporcionar uma 
especialidade a esses militares. Nesse mesmo discurso, reforçou a 
necessidade de especialização dos militares da saúde, bem como a 
importância da integração desse serviço com os outros serviços de 
apoio logístico (aprovisionamento, manutenção e transporte). 

Louis Marland, ainda como diretor de ensino, observou a ne-
cessidade da implantação do curso de aplicação, voltado para a 
formação dos militares do Serviço de Saúde, e da incorporação de 
um efetivo especializado (médicos especialistas, enfermeiros e pa-
dioleiros) e material sanitário suficiente nas Guarnições Militares. 
Após os esforços do Coronel Marland, em 1926, foi criado o curso 
de aplicação e as atividades iniciaram-se um ano após. 
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Da mesma forma, de acordo com os pensamentos de reformula-
ção constante e visão integral de exército de Louis Marland, o curso 
de aperfeiçoamento passou a ter médicos e farmacêuticos de todas 
as regiões militares, que antes vinham somente da 1ª Região – e 
duração de 6 meses.

Dessa forma, com atuação direta no ensino em saúde militar, por 
meio da direção de ensino da Escola de Aplicação e atuação como 
instrutor, o Coronel Marland contribuiu para revisão dos regulamen-
tos sanitários e de campanha da época e introduziu novos conheci-
mentos na formação e aperfeiçoamento de militares desse serviço.

GENERAL ANTONIO FERREIRA DO AMARAL (1865-1935)1

Nascido em 14 de julho de 1865 no Rio de Janeiro, formado 
em Medicina pela Faculdade de Medicina desta mesma cidade, foi 
nomeado 2° cirurgião, tenente do Corpo de Saúde do Exército, em 
13 de abril de 1889, sendo mandado servir no Hospital Militar da 
Guarnição da Corte. 

Em 12 de novembro de 1889, segue para Mato Grosso em mis-
são para “prestar socorro às vítimas flageladas pela peste naquela 
província”. Desembarca em Corumbá em 1° de dezembro. Retorna 
ao Rio de Janeiro, apresentando-se ao Hospital Militar em 19 de 
fevereiro de 1890. 

É promovido a capitão em 27 de março deste mesmo ano. Em 
agosto recebe elogio e agradecimento do Inspetor Geral de Higiene 
pelo seu desempenho no ano anterior no socorro aos pestosos de 
Corumbá. Após ter se recuperado de uma polineurite, que o afas-
tara temporariamente do serviço, apresenta-se em 16 de janeiro de 
1892, no Hospital Central do Exército. 

1 Transcrição do texto elaborado pelo General-de-Divisão Médico R/1 Aureliano Pinto 
de Moura, Sócio Efetivo do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, presente 
na Revista de Medicina Militar,  1992. 
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É transferido, em 15 de janeiro de 1895, para o Laboratório de 
Bacteriologia e Microscopia Clínica, porém permanece no Hospital 
do Exército até que as instalações daquela organização sejam con-
cluídas, o que acontece em 1° de junho de 1896. Em 22 de janeiro 
de 1904, é promovido a major por merecimento, retornando para 
o Hospital Central do Exército, onde continua prestando serviços 
como 1° cirurgião, até 7 de fevereiro de 1907,quando é designado 
para ir à Europa. 

Retorna do velho continente em fevereiro do ano seguinte, reas-
sumindo suas funções de chefe da Clínica Cirúrgica. É promovido 
a tenente coronel por merecimento, em 5 de fevereiro de 1909, e 
nomeado diretor do Hospital Central do Exército. Com o pedido de 
reforma, em 10 de julho de 1918, do Gen Ismael da Rocha, Ferreira 
do Amaral é promovido ao generalato e assume a Diretoria Geral 
de Saúde. Cirurgião de competência notável, soube manter em sua 
administração no Corpo de Saúde o prestígio desfrutado e jamais 
diminuído, durante todo o tempo em que se manteve na ativa. Pro-
põe a criação de um serviço de Polícia Sanitária no Exército, conse-
guindo sua aprovação em 19 de setembro de 1918. 

Estudos foram realizados e instruções baixadas relativas à veri-
ficação de aptidão física para o serviço de aviação militar. O mesmo 
foi feito em relação às medidas preventivas para debelar a febre 
amarela e proteger a tropa desta enfermidade. Preocupava-se com 
a possibilidade de um surto de febre amarela nas guarnições milita-
res. Com a aprovação da lei n° 3.674, de 7 de janeiro de 1919, fo-
ram revistos regulamentos e quadros do Exército. Assim, foi criado 
o posto de major no quadro de veterinários e o de 2° tenente no de 
médicos. Tiraram destes o ingresso no posto de 1° tenente. 

O ano de 1919 foi um ano pródigo para o Corpo de Saúde. São 
criados os Hospitais Militares de Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Santa 
Maria, São Paulo e Cachoeira do Sul. Este último desativado em 
1974. É aprovado pelo decreto n° 14.229, de 23 de junho de 1920, 
o regulamento para a Escola de Veterinária do Exército, que tanta 
cooperação e dedicação prestou ao nosso Exército, em particular à 
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nossa Cavalaria. Onde hoje é o Parque Regional de Armamento, foi 
criado, em 1920, o Hospital Militar de Juiz de Fora. 

O ano de 1921 foi um período muito produtivo em nosso Corpo 
de Saúde. Foi nesta época introduzida no Exército a Ficha Antropo-
-Sanitária dos convocados, assim como elaborada uma Cartilha de 
Higiene para uso do soldado brasileiro. 

Após estudos realizados, são baixadas instruções estabelecen-
do as missões e atribuições dos médicos militares na execução da 
preparação física no âmbito do Exército, assim como os relativos 
cuidados higiênicos para prevenirem  enfermidades venéreas. Em 
decretos de 31 de dezembro de 1921 foram aprovados os Regula-
mentos do Serviço de Saúde em tempo de paz e o de Veterinária. 
É também nesta data criada a Escola de Aplicação do Serviço de 
Saúde do Exército, com dois cursos: o de aplicação e de aperfei-
çoamento. A criação desta Escola foi fruto da influência da Missão 
Militar Francesa, nesta época no Brasil. 

O Gen Ferreira do Amaral, ávido de melhorar o funcionamento do 
Serviço de Saúde, tratou de reorganizá-lo e extinguir a G6, passan-
do todo o arquivo desta para a 1ª Divisão da Diretoria de Saúde do 
Exército. Foram, nesta época, reformulados o Serviço de Saúde nas 
Regiões Militares, nas Guarnições, nos estabelecimentos e inclusive 
nos corpos de tropa. Houve uma reestruturação geral, buscando a 
operacionalidade do Serviço. Os hospitais militares, a Estação de As-
sistência e Profilaxia, o Depósito de Material Sanitário e o Laboratório 
Químico Farmacêutico Militar tiveram seus regulamentos elaborados. 

Objetivando o apoio de saúde no teatro de operações, foram 
criadas as Formações Sanitárias Divisionárias, mais tarde transfor-
madas em batalhões e hoje lamentavelmente inexistentes.
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GENERAL ARTHUR LOBO DA SILVA (1873-1964)

Arthur Lobo nasceu em 21 de abril de 1873, em Pernambuco, 
realizou o curso de medicina na faculdade do Rio de janeiro, na qual 
obteve o título de doutor em 4 de janeiro de 1896. Iniciou sua carreira 
em Recife, mais especificamente no Hospital Dom Pedro II, no qual 
trabalhou de 1897 a 1899 na área de necrologia do hospital. Ingres-
sou como médico adjunto do Exército em 1899, indo trabalhar em 
Curitiba. Em 1901 foi aprovado no concurso do Exército.

Arthur Lobo foi responsável por diversos estudos com relação 
a doenças venéreas e questionário antropométrico com ingressan-
tes ao Exército, visando traçar o perfil dos soldados por regiões do 
país, além de buscar formas de melhorar a saúde dos batalhões, 
tornando os soldados mais fortes e aptos para o serviço e para o 
combate. Lobo caracterizava o Exército como um “filtro social” e 
entendia que os soldados que passassem pelo Exército deveriam 
retornar para sociedade transformados, com as bases profiláticas 
da higiene militar, recebidas dos médicos militares.

Na questão das doenças venéreas, em 1924, Arthur Lobo, tendo 
em vista sua participação no segundo Congresso Brasileiro de Hi-
giene e a mando da Diretoria de Saúde, revisou os seus trabalhos 

Figura 47. General Antonio 
Ferreira do Amaral.  
Fonte: Revista de Medicina 
Militar, 1992.
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estatísticos desde 1919 a 1923, e posteriormente acrescentou as 
demais estatísticas até o ano de 1928 (BONFIM, 2017).

Arthur Lobo assumiu interinamente o cargo de Diretor de Saúde 
do Exército de 28 de fevereiro até 10 de outubro de 1925, na oca-
sião da ida do Dr. Ivo Soares para Europa no Congresso de Medi-
cina Militar. Lobo pode ser considerado o 15º chefe do Serviço de 
Saúde do Exército (SILVA, 1959). 

Foi um exemplo de cientista e militar, publicando um conjunto 
de obras sempre relacionadas às questões de higiene, doenças, 
antropologia e estatísticas sobre militares ingressantes na caserna. 
Publicou mais de 50 artigos na área médica e presidiu o periódi-
co “Boletim da Sociedade Médico-Cirúrgica Militar”. Entre as suas 
principais obras em formato de livro podemos citar “A luta contra as 
moléstias venéreas no Exército Brasileiro” (1929); “Perigo Social da 
Syphilis” (1906); “O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro” (1958), 
nossa grande última referência sobre o tema até os dias de hoje.

Este último livro ainda ajudou na divulgação de diversos trabalhos 
sobre saúde militar, pois no terceiro capítulo, intitulado Livros, Jornais 
e revistas; influência de suas publicações no meio Médico Militar, Ar-
thur lobo se dedica ao estudo de revistas e publicações científicas da 
área de saúde militar até aquele momento (CARDOSO, 2014).

Figura 48. General 
Arthur Lobo. Fonte: Livro 
O “Serviço de Saúde do 
Exército Brasileiro”.
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MARECHAL EMMANUEL MARQUES PORTO (1894-1969)

Nasceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1894, filho do Mare-
chal José Agostinho Marques Porto Filho e de Hermínia Messeder 
Freire Pinto. Entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
formando-se no ano de 1915. 

Marques Porto ingressou na carreira militar como 1º Tenente 
Médico ao fim de 1917. Foi designado para servir na cidade de 
Quaraí (RS). Nessa localidade casou-se com a Senhorita Yandir 
Saldanha Rodrigues. Ao longo da vida castrense, prestou inestimá-
veis serviços, sempre com dedicação e com competência, tanto em 
tempos de paz, quanto em situações de conflito. 

Sua trajetória no Exército Brasileiro envolve cargos de chefia 
nos diversos escalões do Serviço de Saúde. Destas atribuições, 
destacam-se: 

•	 Primeiro diretor do Hospital de Guarnição de Santa Maria (19 
Jun 1923-14 Dez 1924);

•	 Chefe do Hospital de Campanha na Revolução de 1930;
•	 Chefe do Hospital Militar durante a Revolução de São Paulo 

no ano de 1932;
•	 Chefe do Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasilei-

ra (FEB) entre os anos de 1943 e 1945.

No posto de Coronel chefiou, na Itália, o Serviço Médico de Saú-
de da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Sobre sua atuação 
durante a Segunda Guerra Mundial, assim externou o Marechal 
Mascarenhas de Moraes (comandante da FEB): 

“Esse homem (Marques Porto) é um dos esteios da FEB. Quando 
tenho dúvidas sobre o equilíbrio físico e emocional da nossa gen-
te, mando chamá-lo. Acredito irrestritamente na sua opinião e nos 
seus conselhos, sempre oportunos e ponderados”. 
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Em 25 de dezembro de 1950, foi promovido ao posto de General 
de Divisão.  Como Diretor do Serviço de Saúde, fomentou a especia-
lização dos médicos integrantes do Exército Brasileiro, criando diver-
sos cursos e ampliando as Organizações Militares de Saúde (OMS), 
como a criação do Hospital Militar de Manaus. Outrossim, organizou o 
curso de enfermeiros da Escola de Saúde do Exército, sempre apoian-
do o crescimento e desenvolvimento dessa instituição de ensino.

Foi reformado no posto de marechal médico. Por sua contribui-
ção sobremaneira relevante para a Força Terrestre e, sendo assim, 
para a nação brasileira, recebeu diversas condecorações: Medalha 
Militar de Ouro, Medalha de Campanha da FEB, Medalha de Guer-
ra (Brasil), Cruz de Honra da Association of Military Surgeons of 
the United States of America, Palmas Acadêmicas pela American 
International Academy (U.S.A), Comendador da Ordem do Mérito 
Militar, Oficial da Legião do Mérito dos Estados Unidos da América, 
Comendador da Ordem do Mérito Sanitário (França) e a Comenda 
Papal da Ordem Lateranense. 

Emmanuel Marques Porto faleceu no Rio de Janeiro, a 6 de fe-
vereiro de 1969, aos 74 anos. 

Figura 49. Marechal  
Emanuel Marques Porto. 
Fonte: Site da Diretoria  
de Saúde do  
Exército Brasileiro.
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GENERAL FLORÊNCIO CARLOS DE ABREU PEREIRA (1889-1975)2

Nascido em 31 de maio de 1889, em Porto Alegre, formou-se 
em Medicina pela Faculdade dessa cidade, em 1911. Ingressa no 
Exército em 1911 como 1° tenente médico. Depois de ter suas pro-
moções como oficial superior, todas por merecimento, atinge o ge-
neralato em 20 de dezembro de 1945. 

Em 16 de dezembro de 1941, foi eleito para a Academia Brasilei-
ra de Medicina Militar, como Membro Titular (Cadeira n° 39-Miguel 
de Oliveira Couto). Mais tarde vem a ser eleito presidente dessa 
Academia, cargo que ocupou de 1941 a 1950. 

Médico destacado, foi eleito também Diretor Geral de Saúde (27 
DEZ 45-30 OUT 49), Membro da Academia Nacional de Medicina, 
da Sociedade de Biologia e Academia Nacional de Farmácia. Foi 
ainda Membro Honorário da Associação de Médicos Militares dos 
Estados Unidos. 

Durante muitos anos foi Assistente Militar e Civil da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Brasil. Na área militar, foi instrutor 
da Escola de Saúde do Exército e dos cursos de Emergência para 
médicos civis durante a II Guerra Mundial. 

Florêncio de Abreu foi um dos grandes nomes da Medicina Mi-
litar Brasileira, deixando sua marca por todos os lugares por que 
passou. Dirigiu o Hospital Central do Exército de 7 novembro de 
1941 a 27 de dezembro de 1945, sendo substituído pelo Cel. Hum-
berto Martins de Mello. 

Pelos seus méritos, é nomeado Diretor Geral de Saúde do Exérci-
to, em 20 de dezembro de 1945, cargo em que permaneceu até ser 
atingido pela Lei Compulsória Funcional, em 25 de dezembro de 1949. 

Deve-se a Florêncio de Abreu a assistência médico-hospitalar 
em organizações militares, dos dependentes de oficiais e sargentos 

2 Transcrição do texto do General-de-Divisão Médico R/1 Aureliano Pinto de Moura, 
Presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar e Sócio Efetivo do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil, publicado originalmente na Revista de Medicina 
Militar, 1992.
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do Exército, através do que chamaram Assistência Médico-Social 
do Exército.

Durante sua gestão, em 1948, foram inauguradas as instalações 
do Hospital Geral de Fortaleza, em 1° de março, e do Hospital de 
Guarnição de Natal. Por ter sido o criador da Maternidade do Hospi-
tal Central do Exército, esta dependência hoje leva o seu nome. Em 
15 de julho de 1946, assume o Hospital Central do Exército, o Gen 
Bda Alfredo Issler Vieira, o primeiro diretor oficial general. 

Pelo aviso n° 1.523, de 10 de dezembro de 1946, estende a todas 
as Regiões Militares e assistência médico-hospitalar aos dependentes, 
fato que só vinha ocorrendo no Hospital Central do Exército. 

Preocupa-se em dotar o Exército Brasileiro de um material de 
saúde de campanha atualizado, dando operacionalidade ao apoio 
de saúde. Tratava-se de material norte-americano, pois ainda não 
tínhamos o nacional.  

Cria ainda em sua gestão o Posto de Socorro do Ministério da 
Guerra, novos hospitais militares em Porto Alegre, São Gabriel 
(hoje desativado) e Fortaleza, além de mandar construir um Pavi-
lhão para Sargentos no Hospital Central do Exército. 

Homem de grande visão, sugere na época a criação da Casa 
do Militar, para os militares inválidos, doentes crônicos e velhos de-
samparados. Ideia até hoje defendida pela Diretoria de Saúde e la-
mentavelmente não realizada. Propõe ainda a criação de farmácias 
anexas aos hospitais militares para atender aos usuários de nossas 
Organizações de Saúde. 

Ao passar para a reserva, passa o cargo para um dos mais ilus-
tres médicos militares, o então Gen. Div. Emanuel Marques Porto, 
ex-chefe do Serviço de Saúde da Forca Expedicionária Brasileira. 
Faleceu o Gen Florêncio de Abreu, em 12 de setembro de 1975, no 
Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro-RJ. 
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GENERAL CARLOS DE PAIVA GONÇALVES (1904-1996)3

Nascido em 04 de maio de 1904, no Rio de Janeiro-RJ, diplomou-
-se Doutor em Medicina pela Faculdade daquela cidade, em 1926. 

Em 1927, época em que raríssimos eram os empregos de mé-
dicos, dispôs-se a concorrer à admissão à Escola de Aplicação do 
Serviço de Saúde do Exército, atual Escola de Saúde do Exército 
(EsSE), que fora criada pela Missão Militar Francesa e começava a 
funcionar. Inscrevera-se cerca de 130 (cento e trinta) candidatos às 
40 vagas previstas de 2° tenente Estagiário do Curso de Formação 
de Médicos Militares. Coube-lhe primeira colocação, posição que 
manteve até o final do curso. 

Para o jovem PAIVA GONCALVES tem início, naquele momento, 
uma existência plena de realizações como militar, intelectual, cien-

3 Transcrição do texto do Coronel Cristionor Argemiro de Souza Kzam, Coronel-Médico 
QEMA, Assistente do Diretor de Saúde à época, publicado originalemente na Revista 
de Medicina Militar, 1995.

Figura 50. General Florêncio 
de Abreu. Fonte: Revista  
de Medicina Militar, 1992.
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tista e pesquisador. Com uma carreira sem máculas, dedicou-se 
intensamente a medicina castrense, servindo ao Exército Brasilei-
ro, desde o momento em que nele ingressou até seu último dia no 
serviço ativo e, como distinguido professor e expoente da ciência 
médica, contribuiu de modo inequívoco para o engradecimento da 
Medicina Militar Brasileira. 

Ao ser nomeado 1° Tenente Médico em 1928, desenvolveu 
seus trabalhos, na Fortaleza de São João-RJ, como Médico da 
Formação Sanitária e, dois anos após, tornou-se chefe da Clínica 
de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta do Hospital de Porto Alegre. 
No ano seguinte, veio a chefiar a Clínica de Olhos do Hospital 
Central do Exército e iniciar suas atividades docentes, no âmbito 
militar, como professor de Clínica Oftalmológica da EsSE. Desde 
1929, labutou como Assistente da Clínica Oftalmológica da Facul-
dade Nacional de Medicina (FNM), destacando-se, assim, Como 
renomado Oftalmologista não só no meio militar, como frente à 
sociedade civil. 

Ao ser promovido ao posto de Capitão, em 1934, já era Livre 
Docente da Clínica Oftalmológica da FNM e, no ano seguinte, foi 
distinguido com o mesmo título na Escola de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro. 

O início da Segunda Guerra Mundial o encontrou em frenéti-
ca atividade científica. Em 1939, conferencista do Curso de Traco-
matologia do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1940, 
Conferencista do Curso Pós-graduação da Escola Paulista de Me-
dicina. Em 1941, colaborador do Curso de Especialização promo-
vido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em 
1942, idealizador e fundador da Academia Brasileira de Medicina 
Militar, fundador do Conselho Brasileiro de Oftalmologia do Instituto 
de Pós-Graduacão Médica Carlos Chagas e criador da Escola de 
Medicina da Fundação Técnico Educacional Sousa Marques, sen-
do ainda responsável pela recriação da Sociedade Brasileira de Of-
talmologia. Ainda no mesmo ano, Professor de Curso de Emergên-
cia para Médicos. Em 1944, Conferencista do Curso de Medicina 
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de Urgência. 
Decidida a participação do Brasil na luta armada contra o nazi-

-facismo, chegou o momento em que se impunha organizar uma 
Forca Expedicionária, cujos homens seriam submetidos à rigorosa 
triagem médica em moldes semelhantes aos de uso nos Estados 
Unidos, posto que iriam ficar incorporados ao V Exército Norte Ame-
ricano, atuando na área do Mediterrâneo. 

Por delegação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, des-
locou-se aos Estados Unidos com a missão de observar e acom-
panhar os procedimentos atinentes à Seleção Médica em vigor na-
quele País. 

Ao retornar, o relatório oficial elaborado continha descrições e 
comentários sobre o sistema seletivo, em prática nos EEUU. Pela 
riqueza de informações dos relatórios, coube a PAIVA GONÇAL-
VES missão de extrema importância: planejamento e execução da 
Seleção Médica dos homens que iriam constituir a Força Expedicio-
nária Brasileira. Era ainda Capitão, quando criou a Junta Médica de 
Revisão, sediada no Rio de Janeiro para o controle das decisões 
das Juntas de Saúde espalhadas pelo território brasileiro. A impar-
cialidade e independência das medidas tomadas durante a implan-
tação do Sistema de Seleção estavam asseguradas em virtude da 
delegação recebida. 

Tudo que aconteceu nesse período esta reportado no livro de 
sua autoria: SELEÇÃO MÉDICA DO PESSOAL DA FEB, editado 
pela Biblioteca do Exército e laureado com o prêmio Medalha de 
Ouro da Academia Brasileira de Medicina Militar. 

Escolhido para relatar o tema oficial do VII Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia – EFEITOS DAS EXPLOSÕES ATÔMICAS - sentiu 
necessidade de melhor conhecer os fundamentos científicos que le-
varam ao preparo da bomba atômica, de maneira a compreender a 
razão da grandeza de sua ação vulnerante e as peculiaridades que 
apresenta. Procurou enfronhar-se, para tanto, na Física Nuclear resul-
tando, além da elaboração do relatório que se impunha, os livros inti-
tulados: COMO UTILIZARIA VOCÊ A ENERGIA ATÔMICA?, também 
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premiado (Prêmio Valentim Giolito); GUERRA ATÔMICA GUERRA 
BACTERIOLÓGICA-GUERRA QUÍMICA, prêmio Medalha de Ouro 
da Academia Brasileira de Medicina Militar e NORMAS TERAPEUTI-
CAS NOS ATAQUES ATOMICOS,BACTERIOLÓGICO E QUÍMICO.

Em fevereiro de 1945, teve seu nome inscrito no LIBRO D’OURO 
DA COMMUNE DE FIRENZE, assinando-o em Ato Solene levado a 
efeito no Palazio De La Signorina com toda pompa e circunstância. 

Finda a segunda Guerra mundial, já ocupando o posto de Major, 
permanece cultivando as sementes lançadas. Divide-se entre suas 
atividades como Chefe da Clínica Oftalmológica da Policlínica Cen-
tral do Exército e supervisiona diretamente os trabalhos desenvolvi-
dos pelas Instituições que criou. 

A década de 50 trouxe novas esperanças ao Brasil. Na carreira 
de CARLOS PAIVA GONÇALVES, esta esperança traduziu-se em 
um crescimento ainda mais intenso dos seus campos de atuação. 
No âmbito militar, como Tenente-Coronel (1950), Chefe do Serviço 
de Saúde da 1a RM e, como Coronel (1954),Chefe da Divisão de 
Saúde. No âmbito civil, Catedrático Interino de Clínica Oftalmoló-
gica da Escola de Ciências Médicas (1951), Diretor dos Cursos da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (1953-1955),Regente do Cur-
so Equiparado da Cadeira de Clínica Oftalmológica da Faculdade 
Nacional de Medicina (1956), Membro das Comissões Examinado-
ras do Concurso para Livre-Docente da Clínica Oftalmológica da 
Escola de Ciências Médicas (1957) e da Faculdade Nacional de 
Medicina (1958). 

Sempre promovido por merecimento durante toda sua carreira, 
passa para a Reserva Remunerada, em 1955, com o posto de Ge-
neral de Divisão. 

Os anos 60 marcam o início de sua dedicação exclusiva à docên-
cia. Em 1960, Curso de Traumatologia Ocular na Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC). Em 1967, Presidente da Comissão Organiza-
dora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro. Em 1970, Suplente do Conselho Diretor da Escola de 
Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. Em 1971, Diretor e Profes-
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sor Titular de Clínica Oftalmológica da Escola de Medicina da Fun-
dação Técnico-Educacional Souza Marques. Em 1974, titulação de 
Professor Efetivo do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Cha-
gas. Em 1977, Fundador da Academia Brasileira da Educação. Em 
1981, titulação de Professor Emérito do Instituto de Pós-graduação 
Médica Carlos Chagas. Em 1986, Professor da Escola de Medicina 
da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. 

Não fossem estes títulos por demais suficientes para laurear 
uma carreira profissional, que se traduziu no período por 27 (vinte 
e sete) monografias, 46 (quarenta e seis) artigos publicados em 
revistas de expressão no meio científico nacional e do exterior, es-
creveu, ainda, 15(quinze) livros, versando não só sobre temas da 
especialidade e proferiu 85 (oitenta e cinco) Conferências dentre 
as quais destacam-se: – Tratamento de urgência dos ferimentos 
órbito-oculares de guerra; – O serviço de saúde da Força Expedi-
cionária Brasileira; – Do critério individual na seleção do soldado; 
– Algumas considerações sobre a Guerra Bacteriológica; – Conse-
quências oculares das explosões atômicas; – Como o serviço de 
saúde procedeu à seleção dos homens que integram a FEB. 

Pela excelência dos serviços prestados, foi também agraciado 
com 26 (vinte e seis) títulos conferidos por Associações Médicas e 
Culturais. Recebeu ainda 31 (trinta e uma) distinções, entre Meda-
lhas, Prêmios e Títulos Não-Universitários, além de 16 (dezesseis) 
Medalhas Comemorativas e 10 (dez) Placas de Prata e em Vermeil. 

Aos 91 anos, o Gen Div R/1 Méd CARLOS DE PAIVA GON-
ÇALVES, permaneceu um exemplo vivo de dedicação ao trabalho e 
competência profissional, distinguindo-se por qualidades dignas de 
louvor e na sua profissão, como figura célebre, porquanto, plantou 
sementes de conhecimento, humanismo, otimismo e amor e per-
maneceu colhendo frutos de agradecimento, gratidão, alegria e fe-
licidades. Parabéns notável mestre, pelo seu exemplo, pelo acervo 
da literatura médica com que nos brindou e pelas lições de vida que 
ainda, por muitos anos, iluminará os caminhos a serem trilhados, 
por jovens e veteranos médicos militares.
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COMANDANTES DA ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

Como forma de registro histórico e homenagem aos seus es-
forços também litamos aqui todos os Comandantes da Escola de 
Saúde do Exército.

•	 Coronel Alvaro Carlos Tourinho (1922-1924);
•	 Tenente Coronel Olegário Andrade Vasconcellos (1924);
•	 Coronel João Afonso de Souza Ferreira (1925-1936);
•	 Coronel Antônio Alves Cerqueira (1936-1937);
•	 Coronel João Afonso de Souza Ferreira (1937-1940);
•	 Coronel Cesário Corrêa de Arruda (1941-1942);
•	 Coronel Alfredo de Oliveira Vianna (1942-1944);
•	 Coronel Alcides Romeiro da Roza (1944-1949);
•	 Coronel Halvecio de Rezende do Rego Monteiro (1949-1950);
•	 Coronel José de Azevedo Câmara (1951-1953);
•	 Coronel Ernestino Gomes de Oliviera (1953-1959);
•	 Coronel Américo Pereira (1959-1965);
•	 Coronel Galeno da Penha Franco (1965-1966);

Figura 51. General Paiva 
Gonçalves. 
Fonte: Revista de  
Medicina Militar, 1995.
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•	 Coronel Ruben do Nascimento Paiva (1966-1968);
•	 Coronel Vasco José Vieira do Reis (1968-1969);
•	 Coronel Osmar Perazzo Lannes (1969-1972);
•	 Coronel Geraldo de Alencar Aquino (1972-1976);
•	 Tenente Coronel Aureliano Pinto de Moura (1976-1979);
•	 Coronel Ivaí de Almeida (1979-1982);
•	 Coronel Hargreaves Figueiredo Rocha (1982-1983);
•	 Coronel Guido de Paula da Silveira Ribeiro (1983-1985);
•	 Coronel Alberto Martins da Silva (1985-1987);
•	 Coronel Ricardo Agnese Fayad (1987-1990);
•	 Coronel José Simplício Filho (1990-1992);
•	 Coronel Roberto Nazareth Torres (1992-1994);
•	 Coronel José de Castro Meirelles (1994);
•	 Coronel Ivan da Cruz Mendes (1994-1997);
•	 Coronel José Jorge (1997-1999);
•	 Coronel Wanderley Ramos de Albuquerque (1999-2000);
•	 Coronel José Antônio da Silva Moreira (2000-2002);
•	 Coronel Carlos José Vaz da Silva (2002-2004);
•	 Coronel Ivan da Costa Garcez Sobrinho (2004-2005);
•	 Tenente Coronel Haroldo de Freitas Bezerra (2005-2009);
•	 Coronel Túlio Fonseca Chelbi (2009-2010);
•	 Tenente Coronel Sergio dos Santos Szelbracikowski (2010-

2012);
•	 Coronel Paulo Sergio Sadauskas (2012-2014);
•	 Coronel José Oiticica Moreira (2014-2016);
•	 Coronel Marco Aurélio Nunes Pereira (2016-2018);
•	 Coronel Rodrigo Brum Toledo (2018-2020);
•	 Coronel Cesar Uilson Goettems (2020-2021).
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Figura 52. Galeria de Comandantes da Escola de Saúde do Exército, de 1922 a 
2021. Fonte: Arquivo da Escola de Saúde do Exército.
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