
História

Cuidados no campo de batalha

Enfermeiras brasileiras que foram enviadas à Itália para salvar combatentes durante a 

Segunda Guerra Mundial deixaram suas memórias de como foi a assistência em campanha

Itália, 1944. A Força Expedicionária Brasileira (FEB), 

chega com mais de 25.000 combatentes para lutar na Se-

gunda Guerra Mundial junto dos Aliados (Reino Unido, 

França e Estados Unidos, entre dezenas de outros países). Em 

meio a minas, bombas e trincheiras, os soldados feridos pre-

cisavam de tratamentos imediatos para que suas vidas fossem 

salvas. Para isso, foram enviadas 73 enfermeiras que se volun-

tariaram a servir na guerra e que formaram o Quadro das En-

fermeiras da FEB.

A Capitão Enfermeira Olímpia de Araújo Camerino, uma 

das enfermeiras da FEB, apresentou, em 1972, um tra-

balho no Congresso Brasileiro de Medicina Militar e I 

Congresso de História da Medicina das Coletivida-

des Militares, no Rio de Janeiro (RJ). Nele a au-

tora conta que as enfermeiras passaram por 

um treinamento da Diretoria de Saúde 

do Exército e tiveram aulas sobre 

matéria militar; serviço de saúde em campanha; cirurgia de 

guerra; epidemiologia e profilaxia anti-infecciosa no Exército, 

principalmente em campanha; toxicologia; prática hospitalar 

de Enfermagem; higiene e profilaxia; demonstrações e ensi-

namentos práticos de educação física e natação; ordem unida 

adequada às Enfermeiras do Exército; hierarquia militar; disci-

plina; sinais de respeito e regulamentos militares.

Depois do curso, as alunas passaram por testes de desempenho. 

As aprovadas foram nomeadas e posteriormente convocadas 

para o Serviço Ativo do Exército. Posteriormente, foram en-

viadas para o front de batalha. Dessas enfermeiras, 67 faziam 

parte do Corpo de Enfermeiras da Reserva do Exército e as ou-

tras seis, da Força Aérea Brasileira. Elas estiveram em serviço 

durante a campanha da FEB entre outubro de 1944 e maio de 

1945, quando foi declarado o fim da Segunda Guerra Mun-

dial. A seguir, são resgatados depoimentos sobre a atua-

ção de algumas personagens dessa história.
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Elza Cansanção Medeiros

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ) em 21 de outubro de 1921 e 

faleceu na mesma cidade em 08 de agosto de 2009. Além de 

enfermeira, foi jornalista, escultora e atriz. Foi promovida a 

major e recebeu mais de trinta condecorações, entre as quais 

se destacam a Meritorius Service United Plaque, do Exército 

dos Estados Unidos, Medalha de Guerra, Medalha da Ordem 

do Mérito Militar, Medalha de Campanha da Força Expedi-

cionária Brasileira, Medalha do Mérito Tamandaré, Medalha 

do Soldado Polonês Livre e Medalha Ancien Combatant du 

Tatre du Operacion du L’Orope.

“Todas [as enfermeiras] deviam ser portadoras de diplomas, 

porque quando houve a recusa da Escola Anna Nery, eles [o 

Exército] se viram na necessidade de aceitar qualquer diploma 

de Enfermagem e fizeram esta reciclagem dentro do Exército. 

Nós tínhamos, na época, três tipos de cursos: o de profissio-

nais, de três anos; o de Samaritanas, artigo 99 de Enferma-

gem, ou seja, o supletivo de Enfermagem, de três anos em um; 

e o de Voluntárias Socorristas, com duração de três meses. O 

Exército se valeu destas enfermeiras. Nós tivemos, da FEB, 

apenas seis enfermeiras profissionais, vindas de Al-

fredo Pinto, Cruz Vermelha e uma 

de Anna Nery. 

(...)

A nossa situação foi muito difícil, 

pois tivemos um treinamento da 

Guerra de 1914-1918 [Primeira 

Guerra Mundial], guerra de trin-

cheira. Nós tínhamos no Brasil a 

Missão Militar Francesa nos trei-

nando, portanto, o aprendizado 

daqui não valeu para lá, nós tive-

mos que aprender tudo de novo. 

Inclusive o armamento era 

Enfermeiras da FEB que serviram no 16º Hospital de 
Evacuação, Pistóia-Itália (10/03/1945). 

Major Elza 
“O ferido não 
tem posto nem 
nacionalidade. 

Quem tem 
prioridade é a 

doença”
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As 73 enfermeiras do Quadro 

de Enfermeiras da Força 

Expedicionária Brasileira
Acácia Cruz
Alice Neves
Altamira Pereira Valadares
Amarina Franco Moura
Antonieta Ferreira
Antonina de Hollanda Martins
Aracy Arnaud Sampaio
Bertha de Moraes
Carlota Mello

Carmem Bebiano

Dirce Ribeiro da Costa Leite

Edith Fanha

Elita Marinho

Elza Cansanção Medeiros

Elza Ferreira Vianna

Elza Miranda da Silva

Fausta Nice Carvalhal

Gema Imaculata Ottolograno

Graziela Affonso de Carvalho

Guilhermina Rodrigues Gomes

Haidée Rodrigues Costa

Helena Ramos

Heloisa Cecília Villar

Hilda Ribeiro

Ignácia de Mello Braga

Ilza Meira Alkmin

Isaura Barbosa Lima

Izabel Novaes Feitosa

Jacy Chaves
Jacyra de Souza Goes

Jandira Bessa de Meirelles

Jandyra Faria de Almeida
Joana Simões de Araujo
Judith Arêas

Juracy França Xavier

Jurgleide Doris de Castro
Lenalda Lima Campos

Lilia Pereira da Silva
Lindaura Galvão
Lúcia Osório
Lygia Fonseca
Maria Aparecida França
Maria Belém Landi
Maria Celeste Fernandes
Maria Conceição Suarez
Maria de Lourdes Mercês

Maria Diva Campos

Maria do Carmo Correia e Castro

Maria Hilda de Mello

Maria José Aguiar

Maria José Vassimon de Freitas

Maria Luiza Vilela Henry

Mathilde Alencar Guimarães

Nair Paulo de Melo

Neuza de Mello Gonçalves

Nícia de Moraes Samapio

Nilza Candida da Rocha

Novembrina Augusta Cavallero

Ocimara Moura Ribeiro

Olga Mendes

Olímpia de Araújo Camerino

Ondina Miranda de Souza

Orminda Célia Barroso

Regina Cordeiro Bordallo

Roselys Belém Teixeira

Sara de Castro
Semiramis de Queiroz Montenegro

Silvia de Souza Barros

Sylvia Pereira Marques
Virginia Leite
Virginia Maria de Niemeyer 

Portocarrero

Wanda Sofia Magewsky
Zilda Nogueira Rodrigues

Fonte: Centro de Documentação Histórica do Brasil. 1976. Gentileza de 
Vanderley Santos Vieira e site da Associação Nacional dos Veteranos da 

Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB).
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completamente diferente. O armamento usado aqui era o 

Garand, lá era a Springfield, a bazuca, o morteiro.

(...)

Os ferimentos que chegavam ao hospital eram os mais es-

tranhos possíveis, coisas com as quais não tivemos contato 

durante o treinamento, claro. Os mais graves eram as muti-

lações, estes eram levados para o Field Hospital, o hospital 

mais avançado da linha de frente. Os feridos que vinham 

para a retaguarda eram de segunda instância.

(...)

O ferido não tem posto nem nacionalidade. Quem tem 

prioridade é a doença. (...) naquela época o remédio 

principal era, além da penicilina, a sulfa. Para cada 

grama de sulfa se dava dois gramas de bicarbonato. 

Cada pílula de sulfa era de meio grama e de bicar-

bonato meio grama. Então a primeira dose de sulfa a 

se dar são oito gramas, portanto, dezesseis comprimi-

dos de sulfa e trinta e dois de bicarbonato, que o des-

graçado precisava tomar de uma vez só. O brasileiro 

sempre reclamava, o alemão não. Você entregava o 

monte de comprimidos, ele arregalava os olhos, pega-

va a caneca de líquido, enchia a boca e engolia tudo 

de uma vez”.

Transcrição de trechos de entrevista concedida ao Portal 

de Educação do Exército Brasileiro em 07 de outubro de 

2003, gentilmente cedida pelo Centro de Comunicação 

Social do Exército (CCOMSEX)

Altamira Pereira Valadares
Nasceu em Batatais (SP) em 15 de julho de 1910 e faleceu 

em março de 2004. Foi 1º Tenente do Exército, reformada no 

posto de Capitão em 1949. Recebeu as seguintes condecora-

ções: Medalha de Guerra e Campanha (Exército Brasileiro), 

Bons Serviços (Cruz Vermelha Brasileira) e Mascarenhas de 

Morais (Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedi-

cionária Brasileira). Publicou o “Álbum Biográfico das Febia-

nas”, com seus relatos sobre a participação na Guerra e doou 

material para a fundação do Centro de Documentação Históri-

ca Brasileira da Segunda Guerra Mundial (que posteriormente 

recebeu seu nome), em Batatais. 

“O Field Hospital foi organizado nesta guerra dado à urgen-

te necessidade de salvar os feridos da morte, portadores dos 

ferimentos mais graves, não podendo os mesmos suportar sua 

evacuação para mais distante numa região quase instranspo-

nível (acidentada) e visada pelo inimigo.

Situado o mais próximo da Linha de Frente (na região de Pa-

vana-Valdibura), recuado a poucos quilômetros dos setores 

de combate, e menos do Quartel Central Avançado da Força 

Expedicionária Brasileira, sediado em “Porreta-Terme”, sob 

o Comando Superior do Exmo. General João Batista Masca-

renhas de Moraes. Por essa razão, limitado ao mínimo, porém 

mais eficiente no seu equipamento, tanto de Pessoal de Saúde 

quanto de material cirúrgico, manutenção e alojamento, faci-

litando assim o seu imediato deslocamento e rápida acomoda-

ção, conforme a gravidade e a urgência da situação.
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Nesse Hospital de Campo, serviram cinco enfermeiras ape-

nas, sendo: duas instrumentadoras da Sala de Operações 

(Operating Room), uma na Portaria (Reeciving), ou seja, Sala 

de Shock, e duas na Cirurgia (na Surgical Ward).

Foi durante o período álgido das renhidas batalhas, pela pos-

se de Monte Castelo, Belvedere, na montanha Torracia, num 

ambiente agravado pelo intenso e rigorosíssimo inverno em 

campanha (desde 21 de novembro de 1944 até 21 de abril 

de 1945, cinco meses justos), em que tudo para nós, ali, era 

difícil chegar, ou se extraviavam-se correspondências, forne-

cimento de agasalhos adequados e presentes do Brasil (devi-

do em parte, creio, à distância e ao setor), justamente para 

aquelas que mais precisavam de conforto, sob todos os pontos 

de vista.

Éramos, então, as esquecidas do “Vale das Burras”, con-

forme nos apelidávamos em Valdibura. Os nomes: Altamira 

Pereira Valadares, Juracy França Xavier, Carmem Bebiano, 

Jacyra de Souza Goes e Neuza de Mello Gonçalves.”

Transcrição de trecho de: VALADARES, Altamira Pereira: 

Álbum Biográfico das Febianas. Batatais: Centro de Docu-

mentação Histórica do Brasil. 1976. Gentileza de Vanderley 

Santos Vieira e site da Associação Nacional dos Veteranos da 

Força Expedicionária Brasileira (ANVFEB).

Aracy Arnaud Sampaio

Nasceu em Barreiras (BA) em 19 outubro de 1917 e faleceu 

em Brasília (DF) em 08 de setembro de 2008, durante a Con-

venção dos Veteranos da FEB. Foi Capitão do Exército e atuou 

na Segunda Guerra no 7th Station Hospital, em Livorno. Foi 

reformada no Exército em virtude da perda de audição após a 

explosão de uma mina, no momento em que acompanhava um 

paciente na ala de cirurgia do hospital onde trabalhava. 

“Fui destacada para trabalhar na Enfermaria E-22, onde ha-

via a seção de Clínica Médica e a parte de cirurgia. Nessa 

enfermaria ficavam os oficiais de todas as nações aliadas: 

ingleses, franceses, americanos, brasileiros etc. Tive como 

paciente verdadeiros heróis, rapazes novos, cheios de vonta-

de de viver e muitos deles ficaram inutilizados, sem braços, 

sem pernas.

Na enfermaria em que trabalhava era apenas eu de enfer-

meira brasileira, as outras três eram americanas. Na seção 

brasileira de hospitalização, trabalhavam as outras enfer-

meiras nossas. Houve sempre boa camaradagem entre nós e 

com facilidade fui aprendendo a falar o inglês e o italiano, 

servindo de intérprete para os nossos soldados brasileiros e 

os serventes italianos.

Para os sessenta doentes que sempre ocupavam a E-22 eu 

era a amiga e serviçal, além da enfermeira. Escrevia para 

as mães, esposas, noivas e irmãs dos que não podiam fazê-

lo pessoalmente. Ia à Red Cross (Cruz Vermelha Americana) 

buscar-lhes bombons, chicletes, revistas etc. Lia para eles, 

cantava para alegrá-los, enfim, de várias maneiras procurava 

servir-lhes e cumpria com meu dever.

Em fevereiro, após a tomada de Monte Castelo, baluarte onde 

os alemães se estabeleceram e onde mataram muitos solda-

dos, o Hospital esteve lotado e o trabalho foi árduo.

No mês de abril tive cinco dias de férias, com viagem, estadia 

e passadio por conta do Exército, a serem gozadas em Roma.

(...)

Passaram rápido esses dias de sonho e voltamos a Livorno, 

para o trabalho hospitalar. Voltamos fortalecidas e esperan-

çosas de logo sabermos o final da guerra.

E realmente estava no fim, com a derrota dos orgulhosos ale-

mães. No dia 8 de maio de 1945 fomos surpreendidos com 

apitos, buzinas, música e gritos entusiásticos em várias lín-

guas: ‘Finished war! Finita la guerra! A guerra acabou!’”

Transcrição de trechos de diários de Aracy das décadas 

de 1960 e 1970. Gentileza de Maria do Socorro Sampaio, 

filha de Aracy.

Enfermeira Aracy, 

década de 1940: 
“Eu era a amiga e 
serviçal, além da 

enfermeira. Escrevia 

para as mães, esposas, 
noivas e irmãs dos que 

não podiam fazê-lo 

pessoalmente”
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