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A TRANSFUSÃO DE SANGUE E AS GUERRAS 

 A noção de guerra está relacionada com termos como combate, batalha, luta, briga 

ou confronto. Em geral, todos estes conceitos são substituíveis entre si e sinônimos, 

embora cada um deles, tenha um uso específico que se adequa melhor conforme o caso. 

Refere-se à luta armada ou ao conflito bélico entre duas ou mais nações ou bandos. Implica 

o rompimento de um estado de paz e dá origem a um confronto com todo o tipo de armas 

e que costuma provocar um elevado número de mortes ¹. 

 Este era o principal problema desses conflitos: a Ilíada de Homero, já descrevia 147 

feridos, dos quais 75% morreram na cena de guerra e o tratamento consistia, 

exclusivamente, na bandagem das feridas e sangria, o que agravava mais o quadro clínico da 

vítima. Exemplo disto, trata-se de um soldado americano na Guerra de Secessão, em 1764, 

ferido a bala na carótida direita. Ele tinha 22 anos e sobreviveu. O tratamento consistiu em 

compressão da ferida e sangria no braço esquerdo. Outro caso foi de George Washington, 

com pneumonia bacteriana, foi sangrado seis vezes num período de dez horas em 1799. 

Ele perdeu, aproximadamente, 50% do volume sanguíneo circulante e veio a falecer. A 

transfusão de sangue à época era algo impensável. O único tratamento era baseado nos 

humores provenientes da medicina grega, assim, a sangria "expulsava" a doença do 

organismo do enfermo, sendo prática realizada até os primórdios do século XX2,3.  

 O atendimento às vítimas durante as batalhas era realizado nos hospitais de sangue 

no século XIX e XX, intitulado de Mobile ArmySurgical Hospital (MASH), quando se 

mantinha as mesmas condições anteriores, independente do lugar onde se encontra 

instalado.  

Para melhor ilustrar o dito, recorremos ao excerto descritivo de autoria de Euclides 

da Cunha, em decorrência à Campanha de Canudos, quando ele as condições do ambiente 

e dos corpos: 

Jazem ali feridos no chão poeirento e seco, outros sobre 
couro ainda frescos e fedorentos do gado ainda abatido 
diariamente. O ar tresanda, as varejeiras esvoaçam em 
zumzumzum ao redor dos doentes esquálidos e famintos, 
fitando as visitas com olhos brancos de misericórdia e 
súplica.4: 63-64. 
 

 O ambiente hostil predominava e a carência de conhecimento contribuía para o 

elevado número de mortes durante as batalhas. O progresso científico caminhava a passos 

lentos. Por 200 anos os médicos tentaram transfusões sanguíneas, alguns com sucesso 
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como de James Blundell, em 1818. Assim, a primeira transfusão de sangue efetiva foi 

realizada durante a I Guerra Mundial, sendo possível devido a um trio de descobertas do 

início do século XX. Dito em outras palavras, com a descoberta da existência dos tipos 

sanguíneos, o citrato de sódio passou a ser substância química poderosa no sentido de 

interromper a coagulação e resfria-lo.Com efeito, isto conduziu ao avanço à transfusão 

sanguínea, bem como estoca-lo para uso posterior6. 

Experiência militar 

 No início da Primeira Guerra Mundial, a etiologia do choque decorrente dos 

traumas nos campos de batalha foi objeto de caloroso de celeuma. As reanimações por 

fluídos eram feitas, primeiramente, com substâncias cristaloides. Estas foram 

experimentadas na Universidade de Harvarde demonstraram que a injeção de cristalóides 

aumentava a pressão arterial nos casos de choque traumático. Isto foi observado no campo 

de batalha, pelas tropas da Terceira Infantaria Britânica, quando diante da hemorragia de 

um ferido, o major Richard Ohler percebeu que o volume de sangue perdido determinava a 

gravidade do choque e a falta de hemácias (carreadoras de oxigênio) carecia de sustentação 

com a infusão de solução salina. A observação desencadeou a Força Expedicionária 

Americana, em 1918, a utilização de sangue citratado para combater o choque 

hemorrágico6. 

 Ademais, podemos citar que os cirurgiões canadenses do Corpo do Exército, em 

1914, foram os responsáveis pela introdução da transfusão de sangue às vítimas nas forças 

militares britânicas.Eles tomaram conhecimento da transfusão sanguínea nos EUA, onde se 

desenvolviam pesquisas para tornar a transfusão uma medida terapêutica . A experiência 

dos canadenses foi fundamental para o convencimento dos britânicos para o manejo 

clínico das hemorragias graves, quando, em 1917, vidas foram salvas com a chegada dos 

cirurgiões americanos ao campo de batalha7. 

 Com o fim da I Guerra Mundial a pesquisa médica relacionada à transfusão e à 

estocagem do sangue avançou para a criação de diretrizes para a implantação dos bancos de 

sangue, o que prosseguiu nos EUA e na Grã-Bretanha. Em 1938, a Inglaterra se preparava 

para novo conflito internacional, mediante a situação estabelecida por Hitler, na Alemanha, 

em 1932. O governo britânico encarregou professores do King's College a criar serviço 

autônomo de transfusão de sangue para o exército. Este projeto também encontrava-se em 

desenvolvido nos EUA pelo professor Charles Richard Drew. Ele foi o responsável pelo 

processo de organização, coleta, processamento e estocagem de sangue e plasma livres de 
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contaminação a serem fornecidos para o exército britânico sob ataque alemão. Ademais, ele 

utilizou a centrifugação, como meio de separação dos componentes do sangue, e a 

sedimentação, para separar a parte sólida da líquida, considerando que existia iluminação 

ultravioleta e filtragem do ar para garantir a ausência de contaminação, quando o merthiolato 

foi adicionado aos produtos de sangue como medida antibacteriana8,9. 

 Foi nesta época que, a Cruz Vermelha Americana começou a utilizar veículos 

refrigerados imobiliário para captação de doações de sangue pelo esforço de guerra. Ela 

reuniu cerca de quinze mil doadores de sangue americanos, quando enviou, 

aproximadamente, cinco mil litros de plasma em solução salina à Inglaterra9. 

 Os conflitos bélicos são oriundos de relações internacionais que envolvem o poder 

ao ameaçar a soberania de determinado Estado, o que conduz número de óbitos de monta 

e feridos com sequelas significativas, mas, também, trata-se de período de avanço no 

campo da saúde. Exemplo disto, é o sangue total, quando foi utilizado nos campos de 

batalha no final do século XIX até o fim da I Guerra Mundial (1918). Mas foi no período 

1939 a 1945, que os hemocomponentes (produtos do fracionamento do sangue total) 

foram, amplamente, utilizados para atender as demandas dos feridos na II Guerra Mundial, 

atravessando o século XXI10. 
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