
 II GUERRA MUNDIAL E MANUAL NURSING IN TIME WAR (1943) 
 

A II Guerra Mundial tem seus primórdios políticos à imposição do Tratado de 

Versalhes (1919), principalmente sobre a Alemanha e a Crise de 1929, que iniciou nos 

Estados Unidos, mas que se expandiu pela Europa (JORDAN, 2011). O período que 

compreendeu o final da I Guerra Mundial (1919) e início da II Guerra (1939) ficou 

conhecido como período do “entre guerras”, para esses autores. 

Os Estados Totalitários - Alemanha e Itália, com o apoio do Japão - iniciaram sua 

política expansionista em 1931, a Itália invadiu a região da Abissínia (Etiópia); a região da 

Manchúria (China) foi tomada pelo Japão. A Alemanha começou sua política expansionista 

dentro do próprio território europeu, incorporou a região do Sarre e ocupou, militarmente, 

a região da Renânia, hoje incorporadas a atual Alemanha. Havia a intenção de agregar a 

região da Áustria e leste europeu, chamados Sudetos (MASSON, 2011).  

A Guerra Civil Espanhola, que dizimou milhões de pessoas, foi fomentada nos 

bastidores pelos principais líderes nazifascistas, respectivamente Hitler e Mussolini, que 

enviaram armas recém-criadas, à época, pela indústria bélica alemã para serem testadas, 

diretamente, em vidas espanholas (MASSON, 2011).  

 O conflito envolveu os países dos Aliados (Reino Unido; França; União Soviética; 

Estados Unidos da América; República da China; Polônia; Canadá; Austrália; Nova 

Zelândia; Iugoslávia; África do Sul; Filipinas; Dinamarca; Noruega; Países Baixos; Bélgica; 

Tchecoslováquia; Índia; México; Luxemburgo; Grécia e Brasil) e os países considerados do 

Eixo (Alemanha; Japão; Itália; Romênia; Tailândia; Hungria e Bulgária) (HASTINGS, 2012; 

JORDAN, 2011).  

 O século XX foi marcado por diversos acontecimentos políticos, econômicos, 

militares e tecnológicos protagonizou, segundo estimativas, que as mortes beiraram 187 

milhões de pessoas (BRZEZINSKI, 1993). Números a parte, estima-se que a II Guerra 

Mundial contribuiu de maneira impar para o quantitativo descrito.  

Estes dados flutuam entre os estudiosos do tema, alguns pesquisadores arriscam em 

estimativas de 40 a 72 milhões de pessoas. Dentre as vítimas deste conflito, 62% eram de 

civis (JORDAN, 2011). Por outro lado, alguns inferem que, diariamente, morreram em 

média 27 mil pessoas durante o conflito, sendo ao menos 60 milhões de pessoas levadas à 

morte (HASTINGS, 2012). 

As mortes foram, possivelmente, decorrentes do conflito, quando se empregou 

novas tecnologias bélicas, além dos gases mortíferos, bombas nucleares, a fome e 



condições ambientais, provavelmente, favorecerem o número expressivo de acometidos. 

Ademais, os números aproximados são estimativas oriundas de algumas leituras acerca da 

temática, onde, com certa frequência os dados são imprecisos e contraditórios, não sendo 

entendido como generalização, mas sim, como aproximação do quantitativo de envolvidos.  

 Hobsbawm (1994) infere que durante o século XX as guerras foram, cada vez mais, 

travadas contra a economia e a infraestrutura de Estados e contra suas populações civis. O 

autor contextualiza que, os períodos entre guerras e pós-guerra se unificam em período que 

vai da declaração de guerra austríaca à Sérvia, em 1914, e o fim da Guerra Fria em 1991.  

 Para tanto, como instrumento de embasamento científico e problematização partiu-

se para a busca de estudos nos programas de Pós-Graduação nas áreas de: Enfermagem; 

Memória Social; História; Ciências Políticas e Relações Internacionais, a pesquisa se deu nas 

bases de busca eletrônicas dos programas das Universidades selecionadas.  

Os critérios da busca inicial foram: pesquisas de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado que tivessem como temática central II Guerra Mundial e Guerras em geral. 

Preconizou-se os estudos que tivessem descritores relacionados à Enfermagem Operativa, 

Cuidado de Guerra, II Guerra Mundial e Guerra. Cabe destacar que as pesquisas com a 

temática central Guerra e sem descritores específicos foram incorporadas à busca. 

A coleta de dados apresentou o resultado inicial de 11.415 produtos de pesquisa 

identificados, destes foram destacados 77 estudos que se enquadraram nos critérios pré-

estabelecidos, o que conduziu a 1,48 % da identificação.  

Esse balanço historiográfico das produções sobre a temática de Guerras, Cuidados 

de Guerra e Enfermagem Operativa corrobora não só para a contextualização do estudo, 

mas também, para a sustentação da relevância da pesquisa de doutoramento.  

Dentre os estudos pesquisados, chama à atenção a perspectiva de gerenciamento do 

cuidado em situações de guerra, onde a execução do cuidado operativo necessita de um 

ciclo, que se inicia com o conhecimento adequado acerca da temática (ALCANTARA, 

2005).  

NASSAR (2013) aborda os aspectos do relacionados com o corpo, ambiente e o 

cuidado, propriamente dito, considerando a influência do ambiente em situações extremas 

de conflito, os aspectos corporais e o cuidado, sendo influenciado pelos fatores descritos e 

pela culturalidade dos envolvidos.  

Estas pesquisas em detrimentos das demais exprimem a certa carência de estudos 

acerca da temática. Isto conduz a necessidade do aprofundamento dos cuidados na guerra 



ou em situações de conflitos, que de maneira coerente se assemelha aqueles que envolvem 

aspectos da calamidade pública, que se pode citar como gerenciamento do cuidado, o que 

até o momento, acredita-se haver lacunas na produção intelectual.  

Na esteira dos acontecimentos dos fatos ocorridos durante a II Guerra Mundial, no 

que se refere à disputa de espaços, milhões de pessoas foram mortas e feridas, algumas pelo 

conflito, outras pela influência provável do ambiente (MASSON, 2011). Desta forma, o 

gerenciamento do cuidado aos acometidos se deu de maneira ampla e multiprofissional, 

mediante a utilização de manuais e treinamentos em conjunto com as práticas de cuidados 

à época, provavelmente, corroborou para a prática do cuidado.  

No Brasil, sabe-se até o momento que, os responsáveis pelo cuidado após 

embarcarem para o front, tiveram como destino a Itália, onde atuaram em diversos 

hospitais do V Exército Norte-Americano, com o moderno serviço de saúde em campanha 

dos Estados Unidos da América (BERNARDES, 2003; OLIVEIRA, 2007). 

Acredita-se que o manual utilizado pelos militares brasileiros para treinarem as 

enfermeiras seja o Nursing in time war (1943, como segunda edição), produzido por J. & A. 

Churchill LTD, Londres, de autoria de P.H. Mitchiner - Major General do Exército Inglês e 

E. E. P. Mac Manaus, Matron do Guy’s Hospital. Este foi localizado no acervo da Biblioteca da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo(USP). Ele se destinava ao 

treinamento de enfermeiras em situações de improviso dentro do cenário de guerra 

composto de texto, esquemas e imagens sobre a disposição dos hospitais de campanha, 

abrangendo desde aspectos de plantas baixas ao gerenciamento do cuidado. 

No conteúdo do manual é possível se identificar cuidado aos acometidos por 

queimaduras e gases, feridas, infecções, fraturas, entre outros, diretamente, relacionado ao 

ser humano e outros destinados ao ambiente, compreendido por hospitais de companha 

em cabanas e tendas, como: equipamentos, estações de limpeza e sobre os blocos 

operatórios e esterilização, o que remetia as necessidades de atenção, desde as básicas até as 

mais complexas, para atendimento das demandas necessárias. 

Como reflexão para este momento, considerando o texto apresentado referente 

alguns aspectos políticos e sociais que deflagraram a II Guerra Mundial e seus efeitos 

durante o conflito, seguindo para os cuidados com o ser humano e os espaços necessários 

para este atendimento, o que remete a necessidade de investigação de: Como era o 

pensamento estratégico para atuação do gerenciamento do cuidado, por meio do manual, 

para o atendimento dos feridos e acometidos dos agravos à saúde no cenário de guerra? 
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