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ARTIGO I

MARCHAS

195. Uma das principais ocupações do soldado em campanha é
marchar. Os combates se dão de tempos em tempo; as marchas,
porém, fazem-se diariamente. Para vencer, as tropas devem chegar
ao campo de batalha a temipo e em boas condições físicas. Só poderão conseguir isto se estiverem preparados para marchar.
196. PREPARATIVOS. . .a) Quando souber que sua unidade vai fazer uma marcha no dia seguinte, há determinadas providências que
você deve tomar na noite anterior. Trate de limpar seu cantil e de
enchê-lo com água fresca, porque poderá não ter tempo para fazer isto
na manhã seguinte. Examine seu equipamento individual e verifique se está com todos os objetos necessários à sua higiene pessoal e
ao reparo de seus uniformes. Destes objetos convém não esquecer:
toalha, sabão, escova de dentes, pente de bolso, pequeno espelho,
ngulha, linha, alfinetes de segurança e botões sobressalentes. Examine a ajustagem da mochila e do cinturão. Uma mochila mal ajustada torna a marcha mais incômoda e fatigante. Você deve possuir
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sempre, pelo menos, dois pares de meias de lã, sem buracos ou remendos. Certifique-se de que seus borzeguins ou botas ficam confortáveis em seus pés, se estão em bom estado e bem macios.
Nunca inicie uma marcba com um par novo de borzeguins ou
botas.
Se faz parte de uma montada, inspecione seu arreiamcnto,
cuidadosamente, e substitua qualquer peça que esteja faltando ou que
não ofereça segurança. A ração da manhã seguinte deve ser posta
nos bornais de ração, logo depois dos animais terem comido a última
ração do dia. A ferragem correspondente à ração da manhã seguinte
deve ser recebida antes do anoitecer. Se estiver de guarda, você deve
saber onde se encontram os cozinheiros e quando acordá-los.
b] Remova, antes do anoitecer, qualquer objeto inútil ou lixo
acumulado dentro de sua barraca ou por perto dela. Isto lhe poupará tempo e trabalho na manhã seguinte, especialmente se sua unidade tiver de partir antes do amanhecer. O nosso Exército orgulhase de sempre deixar o local onde estaciona em melhores condições
do que o encontrou.
e) Na manhã da marcha, levante-se prontamente ao primeiro
toque de alvorada, faça sua higiene pessoal, prepare seu equipamento
e sua mochila, ou equipe sua sela, se for o caso.
De acordo com as instruções do seu comandante, vocô deve dar
água e forragem ao seu animal, se montado, tomar café lavar e arrumar seu material de rancho (marmita, caneco, talher). Após o
café da manhã você terú 10 ou 15 minutos para satisfazer suas necessidades fisiológicas e completar a arrumação de seu equipamento.
Enquanto os motoristas esquentam os motores das suas viaturas, ou
os condutores arreiam e atrelam seus animais, os outros soldados
auxiliam na arrumação da cozinha, desarmam as barracas dos oficiais,
recolhem as cordas troncos, embarcam a forragem, tapam as fossas de
detritos e as privadas de campanha e limpam a área do estacionamento. Nas unidades montadas, antes de ensilhar, vocô deve verificar, particularmente, se a manta não está suja de areia, se não está
com carrapichos ou franzida. Vocô deve saber quais sãos as suas

obrigações e executá-las com rapidez e em silêncio, sem confusão ou
barulho. Ao toque de formatura, entre em forma completamente
equipado, pronto para a marcha.
197. Ao entrar em forma para iniciar a marcha, faça-o em
silêncio. Uma das características de uma tropa bem instruída é a
ausência de barulho e confusão, ao ser iniciada uma marcha.
Quando vocô estiver próximo do inimigo, será indispensável que
-e mantenha em silêncio, para garantir a sua própria segurança, pois
que o inimigo estará atento, procurando ouvir qualquer ruído que
o auxilio a determinar onde vocô está. Mesmo quando não se achar
perto do inimigo, ou até realizando uma marcha de instrução em
tümpo de paz, a conversa em voz alta e gritaria incomodam as populações civis ou tropas que, acampadas nas proximidades, procuram
descansar.
198. PROCEDIMENTO DOS SOLDADOS, a) Beber água durante a
marcha é, geralmente, uma questão de hábito. Beba bastante, antes
do início da marcha, mas depois disso beba com parcimônia.Não beba
durante as 3 ou 4 primeiras horas de marcha.
Depois disso, beba somente alguns goles no fim de um descanso,
liara molhar a garganta e a boca. Um pequeno seixo levado na boca
conserva-a humedecida e diminui a sôde. Não beba nem coma bebidas ou comidas prejudiciais. Beba somente água aprovada pelo
seu comandante. Comer doces aumenta grandemente a sôde e deve,
portanto, ser evitado. Quando transportar ração fria, não a coma
;
mtes do momento oportuno.
A transpiração excessiva provoca no organismo a perda de certos
sais indispensáveis, o que predispõe para a fadiga e insolação. Comendo sal de mesa comum ou tabletes de sal pode-se minorar as conseqüências dessa deficiência de sal no organismo. Café ou chá frio
íambém servem para esse fim.
&) Você deverá se recordar que os civis julgam a sua unidade
e o Exército pela conduta e apresentação dos seus membros em público,
isto é especialmente verdadeiro no que se refere às tropas em marcha.
Evite o uso de linguagem pornográfica ou dirigir gracejos aos civis.

Quando você faz isto, não está apenas provando sua falta de disciplina
militar, mas fazendo, também, com que a sua unidade seja considerada mal instruída. Isto é uma falta de consideração a seus camaradas.
c) Os altos são feitos em intervalos regulares, para dar descanso
aos homens e aos animais, fazer o serviço de manutenção dos veículos
motorizados, ajustar o equipamento e para outras finalidades. Um
alto de 15 minutos é geralmente feito depois dos primeiros 45 minutos
de marcha. Depois do primeiro alto, as colunas a pé ou a cavalo,
normalmente, fazem altos horários de 10 minutos. Estes altos têm
por objetivo permitir que os homens satisfaçam suas necessidades,
que os animais urinem, que o pessoal ajuste o equipamento e examine
os animais, motores, veículos e cargas. Tome essas providências
imediatamente. Não espere que a unidade fique pronta para reiniciar a marcha. Um soldado montado sempre cuida primeiro das
necessidades do seu cavalo, antes de satisfazer as suas próprias. Você
deve inspecionar cada pé do seu cavalo, a fim de verificar se as ferraduras estão frouxas, ou se alguma pedra não se tenha prendido
na ranilha ou ferradura. Retire com um ferro de ranilha a lama
ou a neve, presa à sola do casco. Se você é o motorista de um
veículo, faça a inspeção mecânica geral como lhe foi ensinado, e informo, imediatamente, seu chefe de seção ou outra pessoa autorizada,
dos resultados dessa inspeção.
d) Após ter ajustado seu próprio equipamento e o da sua montaria, ou completado a inspeção do seu veículo, descanse o máximo
possível, durante o resto do alto. Não permaneça de pé ou vagueie.
Se o terreno está soco, retire sua mochila e deite-se na posição que
julgar mais agradável. O melhor é sentar encostado à uma árvore,
cerca o-utaluüe. Nunca se sente ou se deite em terreno úmido. Caso
queira satisfazer uma necessidade fisiológica, cave uma pequena
cova e cubra-a logo depois de tê-la usado.
e) Não entre em propriedade particular sem permissão; não
tire frutas ou vegetais de pomares e hortas. São graves transgressões.
199. DISCIPLINA DE MARCHA, a) Generalidades. (1) Nas marchas, as tropas se conservam normalmente à direita da estrada, dei-

xando a esquerda livre para o tráfego. Se a esquerda da estrada
oferecer melhor proteção contra a observação aérea, ou por outras
razões, as tropas podem receber ordens para marchar à esquerda da
estrada, deixando a direita livre para o tráfego. Em determinadas
ocasiões, elas podem marchar em ambos os lados da estrada, deixando
o centro livre.
(2) O comandante de uma unidade determina sempre como
deve ela marchar. Um ponto importante que você não deve esquecer
é que é obrigado a manter-se sempre no lado da estrada, como lhe
tiver sido determinado e não vaguear de um lado para outro ou
permanecer no centro. Antes de sua unidade iniciar a marcha,
outras tropas, especialmente unidades motorizadas, serão informadas
sobre as partes da estrada que deverão ficar livres para elas. Baseadas nesta informação, as unidades motorizadas podem, às vezes, passar
por sua coluna com uma velocidade de 80 kms. por hora. Você pode
ver facilmente como podem ocorrer acidentes sérios e congestionamen_
tos de tráfego, se você não mantiver a distância e o lugar prescritos na
coluna, prejudicando o escoamento do outro tráfego, militar e civil.
Nos altos, saia rapidamente da estrada, retirando-se para o lado em
que vier marchando, a menos que lhe seja determinado o contrário.
Ao sinal de preparar, para recomeçar a marcha, entre em forma
imediatamente.
(3) Toda a marcha é organizada de maneira que as tropas cheguem a um certo local em uma hora determinada e em condições
(ais que possam, se necessário, entrar imediatamente em combate.
Para conseguir esse objetivo, ó necessário exercer uma fiscalização
rigorosa sobre a disciplina de marcha, a fim de que não só grandes
efetivos de tropas, como também gêneros alimentícios, munição e
cutros suprimentos possam ser transportados para a frente sem causar
congestionamentos de tráfego. Para facilitar os movimentos nas
estradas, elementos da polícia militar são postados em determinados
locais críticos, ou patrulham as estradas.Eles usam uma braçadeira
azul com as letras PM em branco. Eles sabem por que estradas você
Poderá marchar e em que horas. Eles estão ali para ajudá-lo e proto
gô-lo; as instruções e ordens dadas por eles devem ser obedecidas.

(4) Se estiver marchando à noite, você deve fazer esforços es-3
peciais para se manter alerta. Evite cerrar demasiadamente sobre o J
homem da frente ou atrasar-se.
Nas marchas noturnas, a fim de manter segredo, conserve-se em j
silêncio; não fume nem acenda fósforos ou lanternas de mão.
ò) Tropas a pó. Se adoecer ou ficar incapaz de continuar a j
marcha, não saia de f o>r<ma sem permissão de um oficial. Depois, es-,
pere, ao lado da estrada, o destacamento médico, que marcha à reta-j
guarda da coluna. Se deixar a coluna sem permissão, está sujeito!
a ser preso por um destacamento de polícia, que acompanha a coluna.
Sua unidade se orgulhará se ninguém precisar sair de forma. Se
tomar as providências necessárias, no que refere aos seus sapatos e
meias, e não comer nem beber de mais. vc. não sentirá dificuldade em <
fazer uma marcha normal.
c) Tropas montadas. (1) Não relaxe sua posição na sela, nem 1
sente sobre uma das nádegas. A posição correta não só será menos
cansativa para você, como, também, provavelmente evitará ferir o
dorso do seu cavalo.
(2) Conserve a cabeça levantada e mantenha-se alerta. Ao comando conveniente, aumente e diminua prontamente a andadura. Não :
fazendo isso, ou não mantendo a andadura apropriada, provocará um
aumento e uma diminuição contínua das distâncias entre os elemen- !
tos da coluna, o que poderá, não somente causar ferimentos ao cavalo,
como também cansar, em pouco tempo, a ambos, cavaleiro e cavalo.
(3) Esteja atento para transmitir sinais aos elementos à sua
retaguarda, especialmente advertências de obstáculos na estrada, tais
como garrafas, fios, buracos e valas.
Sua falta de atenção pode provocar sério acidente a algum camarada que marche à sua retaguarda.
(4) Observe se seu cavalo apresenta sinais de manqueira e
peça permissão para sair de forma se tal fato se confirmar. Uma
pedra ou um prego podem ser a causa desse defeito. Se necessário,
aguarde a chegada do oficial veterinário.

(5) Se tiver de sair de forma, gradativainentc, retorne a seu lugar na coluna, aumentundo o tempo aos períodos de trote e diminuindo
o dos de passo. Se você se atrasar mais de 10 minutos, junte-se
temporariamente, a uma outra unidade e reúna-se à sua, em um dos
altos horários ou no estacionamento.
(6) Nas marchas noturnas, você deve ser capaz de examinar os
pés do seu cavalo c o seu equipamento, pelo tato, sem o auxílio de luz.
(7) Escolha o melhor terreno possível para o seu cavalo. Uma
superfície horizontal, lisa, mesmo que seja de concreto, é preferível
às margens ásperas em declive encontradas ao longo de muitas autoestradas.
(8) Quando retirar a carga dos cargueiros ou a sela dos cavalos, nos altos horários, assegure-se de que elas sejam colocadas de
modo a não ser estragadas pelos cavalos e a não dificultarem o
tráfego. Os cavalos levados para o lado da estrada devem ser mantidos afastados das cercas de arame, a fim de que as rédeas ou outras
peças do arreiamento não se embaracem nelas.
(9) Em unidades de artilharia montada, os artilheiros marcham
nos veículos. Quando a pé, devem se conservar à direita da coluna
ou atrás dos veículos. De maneira alguma, devem marchar entre
os avem-trcns e reíro-trens.
rf) Unidades blindadas e motorizadas. (1) Uma vez que a rapidez
de movimento é uma das principais vantagens das unidades blindadas
e motorizadas, é importante que todo o motorista e, de maneira geral,
iodo o pessoal que trabalha com estas unidades saiba não somente
dirigir e cuidar devidamente um veículo, mas também, os princípios
fundamentais para a execução de uma boa marcha.
(2) Tropas selecionadas mecanizadas e motorizadas podem marchar 250 krns. por dia. em estradas, com uma velocidade média de
35 kms. horários, ou, em caso de emergência, podem marchar 650
quilômetros em 24 horas. Elas podem marchar em estradas, à noite,
sem luz, a uma velocidade de 20 kms. por hora mais ou menos, mas
marchar através do campo, à noite, é muito difícil, exceto sob condições favoráveis. Ao se executarem os preparai ivos para uma marcha.
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dá-se previamente um aviso sobre a hora de partida, a fim de que as
tripulações dos veículos possam examinar cuidadosamente os equipamentos e veículos, e providenciar para que tudo esteja pronto e em
boas condições, à hora marcada.
(3) Se você é o motorista de um veículo, durante a marcha,
deve se manter atento para conservar a velocidade e a distância indicadas. Você deve estar, também, familiarizado com os comandos por
gestos e por sinais luminosos, de modo que os comandos possam ser
rapidamente transmitidos entre os elementos da coluna, da frente para
a retaguarda. Se isto não for feito, os veículos da coluna cerrarão
demasiadamente, e aqueles que vêm atrás terão, às vezes, de aumentar
a velocidade, a fim de poderem acompanhar e não perder de vista os
veículos da frente. Disto, não raro, resultam acidentes, especialmente quando atravessando cidades; donde se poder deduzir que a má
direção por parte de um único motorista perturba a marcha de uma
unidade inteira.
(4) Não se pode determinar uma distância fixa a ser mantida
entre os veículos da coluna. Isto dependerá de diversos fatores, tais
como a velocidade de marcha prescrita, o tipo dos veículos, as condições da estrada e, talvez a mais importante de todas, a possibilidade
de um ataque aéreo inimigo. Para diminuir o perigo de um ataque
aéreo inimigo, os veículos e as unidades devem, freqüentemente,
marchar separados por grandes intervalos. Nas marchas noturnas,
as velocidades são normalmente reduzidas e as distâncias diminuídas,
de maneira que a ligação possa ser mantida entre os elementos da
coluna.
(5) Os altos são geralmente indicados na ordem de movimento; na
hora determinada, cada veículo faz alto no mesmo local em que se
encontrar, ou cerra a frente de modo que toda a unidade estará
reunida quando o último veículo tiver feito alto. A maneira da
coluna fazer alto, se todos os os veículos devem fazer alto onde estiverem, ou se devem cerrar à frente, depende de muitos fatores, mas
os motoristas são sempre informados de como proceder antes do início da marcha. Os veículos motorizados raramente, cerrarão à frente,
durante o dia, devido ao perigo de um ataque aéreo.
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(6) Antes de fazer alto, os veículos saem sempre da estrada,
fim de a deixarem livre. Se os homens desembarcam, eles tamItrin saem da estrada, a fim de não embaraçar o tráfego e evitar
e motoristas fazem as ins; ,ciilentes. Oficiais, sargentos, cabos
reçõcs e serviços de manutenção necessários. Se as estradas são
muito estreitas, colocam-se, geralmente, homens, na testa e na retaguarda de cada unidade, para dirigirem o tráfego civil e manterem
u estrada livre.
(7) Os altos são feitos, normalmente, cada 2 horas, com uma
duração de 10 minutos, a menos que um grande alto seja feito ao
meio dia, para a refeição e manutenção. Durante uma marcha, se
algum veículo sofre um desarranjo no motor, o motorista o conduz
para fora da estrada e deixa os que vêm à retaguarda passarem à sua
frente. Se o próprio motorista ou o mecânico da unidade pode reparar o desarranjo; executado o reparo, retomar a m a r c h a .
Não deve, entretanto, procurar retomar seu lugar na coluna, aumentando a velocidade, mas sim entrar na cauda da unidade mais
próxima e não passar à frente de qualquer veículo, até que a testa
lenha feito alto, quando então ele pode avançar e se reunir à sua
unidade. Se toda a coluna já tiver passado, ele retoma a marcha
sozinho, em uma velocidade normal, até o estacionamento.
(8) Todo comandante de carro ou motorista deve conhecer o
itinerário da marcha e onde a unidade vai estacionar à noite, e deve
Possuir um mapa rodoviário com o itinerário marcado. De outro
modo, se perder a ligação com o veículo da frente, ou se seu veículo
tiver que parar devido a um defeito no motor, não saberá para
onde ir.
;t

ARTIGO II

ESTACIONAMENTOS
200. FOHMAS DE DESTACAMENTOS. No teatro de operações, as
ropas estacionam em acantonamentos, bivaques ou acampamentos e
•'>quartelamentos provisórios.
f
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As tropas estão acanlonadas quando:
D Ocupam edifícios particulares ou públicos (billets]
2) Alojadas cm acampamentos permanentes (campo].
b] Estão bivacadas ou acampadas, quando estacionam no campo,
ao ar livre, em barracas de campanha, ou em abrigos improvizados
(bivouac) .
c) Quando alojadas em aquartclamentos provisórios diz-se que
estão aquartcladas provisoriamente (canlonmenf) .
a)

201. LOCAIS DE ACAMPAMENTO. O local ideal para um estacionamento deve ter bastanle água pura, ser coberto de grama resistente
e ter acesso a uma boa estrada. Deve ser amplo e oferecer proteção
contra observação aérea. Deve-se evitar terreno poeirento, contaminado ou úmido, água estagnada e leitos secos de rios. No calor,
uma área matosa, sombreada, limpa por baixo, é conveniente.
Na guerra, as necessidades táticas podem forçar o uso de locais
inadequados para estacionamentos.
202. CUIDADO PESSOAL E CONFORTO, a) (1) A barraca de campanha ó uma pequena barraca capaz de abrigar dois homens. (Ver
figura 56).
(2)
(3)

•
(a)

(b)
(c) Em manobra o operações ativas, você e o seu "de 'rancho"
armarão barraca, normalmente, onde estiverem a coberto da observação inimiga. Em princípio, o que foi exposto nas letras (a) e (6)
deve ser obedecido, mas não há necessidade de alinhar a sua barraca
com as demais.

(5)

6) Trate de preparar uma boa cama; isto significará um sono
mais descançado. Primeiro emparelhe o chão. Coloque, depois, pallia, folhas ou galhos no chão. Coloque o seu capote sobre esta cama
improvisada, para evitar a umidade. No frio, você precisa pôr em
baixo e cobrir-se com qualquer coisa quente. Um jornal entre as
cobertas ou palha em redor dos pés, o ajudarão a suportar o frio.
.Não se deite diretamente sobre um terreno úmido. Outro meio de
proteção contra o frio consiste em dobrar a manta de maneira a
;ir um saco de dormir. Para manter as partes laterais da
manta, unidas, usam-se grandes alfinetes de segurança.
c) Tire a roupa molhada, tão logo chegue ao local do estacionamento. Vista roupas secas, ou, caso não tenha roupa para mudar,
seque as peças molhadas no fogo e vista-as novamente. Se não
puder fazer isto, torça-as. Seque seus borzeguins colocando dentro
deles seixos ligeiramente aquecidos, não quentes de mais.
Não coloque seus sapatos perto do fogo. É conveniente passar
óleo nos borzeguins enquanto estão secos, para impermeabilizá-los
e torná-los mais macios.
d) (1) Logo que possível, após ter chegado ao local do estacionamento, lave os pés com água e sabão. Seque-os cuidadosamente, em particular no meio dos dedos. Até que seus pós se tenham tornado mais rústicos, use o talco especial, que pode obter do
seu cabo ou sargento. Calce um par de meias limpo e os borzeguins
tie muda.
(2) Se bolhas dágua aparecerem nos seus pés, desinfete-as com
'odo e esvazie-se, furando-as no bordo inferior, com um alfinete
Previamente desinfetado ao fogo. Não retire a pele. As bolhas devem ser, então, cobertas com esparadrapo contendo oxido de zinco,
Que pode ser obtido no posto de saúde. Se você tem arranhões sé''ios nos seus pés, calos, inchações, ou unhas encravadas, dó o seu
fiorne para a visita médica e compareça ao posto de saúde, para
'-'lamento.
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(3) Conserve as unhas dos pés curtas e limpas. Corte-as em
sentido reto e não curvo. Isto evita que as unhas se encravem.
e) Antes de fazer uma fogueira, limpe o chão, retirando todas as
folhas socas ou capim, até deixá-lo completamente limpo. Galhos
socos retirados das árvores queimam com maior facilidade que os
apanhados do chão. Pedras esquentadas ao máximo e colocadas sob
um .balde, dentro da barraca, fazem as vezes de um bom aquecedor.
Um cantil cheio de água quente é uma bolsa de água quente para
os pés.
f) Leia as instruções relativas à higiene no acampamento, no
capítulo 14.
203. ESTACIONAMENTO PARA AS TROPAS MONTADAS, a) No combate a sua unidade estará, provavelmente, dispersada em uma grande
área, para tirar vantagem das cobertas contra as vistas terrestres e
aéreas.. Será, freqüentemente, necessário amarrar os cavalos isoladamente, em árvores ou moitas. Os soldados são grupados por grupos ou seções, e estacionam próximos às suas montadas, para poderem
cuidar delas e estar preparados para partir a qualquer momento,
ou no escuro. Arranjo um local bom e seco para o seu cavalo, livre
de pedras e pequenos tocos, para que ele possa descançar comodamente. Previna-se contra a possibilidade dele se enredar no cabresto ou na corda-tronco.
6) Em caso de mau tempo, proteja o seu cavalo contra os ventos
frios. Se não houver um mato cerrado por baixo, abrigue-o com
galhos de árvores. Evite os leitos dos rios nas estações chuvosas,
porque uma inundação a montante pode causar sérios transtornos.
c) Tomando as precauções mencionadas acirna, não será, em
geral, necessário usar a manta dü, sela como capa para o cavalo, a
fim de protegê-lo do mau tempo. Cavalos em bom estado podem
suportar perfeitamente o mau tempo. Se o seu cavalo adoecer devido ao cansaço ou a outras causas, mesmo no calor, talvez seja
necessário conservá-lo quente, 3 a manta da sela pode servir para

,-.ste 1'ini. Yurè será sempre beni r e c o m p e n s a d o pelo cuidado e atencão que dispensai' ii sim i l i m i t a d a .
d) Os veículos devem e s t a c i o n a i - em [errou» firme, ficar
reunidos para f a c i l i t a r a m a n u t e n ç ã o e protegidos contra a observação inimiga pela u t i l i z a ç ã o das cobertas naturais, ou de meios de
camuflagem. Os veículos devem dispor de espaço suficiente, para
poderem . m n i i o l i r a r . e é c o n v e n i e n t e que o e s t a c i o n a m e n t o t e n h a , pelo
menos, duas saídas.
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CAPITULO 12
USO DE BÚSSOLA E CARTAS TOPOGRÁFICAS
Parágrafos
204-208
209-217

Artigo I. O uso cia bússola
II. O uso de cartas

206. Se uma visada é feita, partindo do centro do limbo para
llgum objeto situado dentro do campo visual, pode-se achar o seu
•zimute, determinando o número, em graus correspondentes à graduago. que essa linha determina rio limbo móvel. Isto é feito da
[eguinte maneira: levantar o visor "a" e a tampa "d" e mover o
rampo "g" soltando o limbo "b", a fim de que ele fique girando
Ivremente. Segurar a bússola como mostra a figura-58.
Girar
Im torno de si mesmo, vagarosamente e cuidadosamente, até que o
Ibjeto, cujo azimute se deseja obter, coincida com o entalhe do visor
Ia"' e com o retículo "f", da tampa de vidro. Deixar o limbo parar.
ler, então, o azimute através o visor "a".

ARTIGO I

O EMPREGO DA BÚSSOLA
204. O soldado deve estar perfeitamente familiarizado com a
bússola e saber como empregá-la de dia e de noite.
205. Dos diversos tipos de bússolas distribuídas ao Exército, a
bússola prismática (veja figuras 58 e 59) é a mais comumente usada.
A bússola é um instrumento que, por meio de uma agulha magnética
giratória, indica o norte magnético. O limbo "b" é graduado eivi 360
sub-divisões iguais chamadas graus, começando com o (zero) ou
Norte Magnético e aumentando no sentido dos ponteiros do relógio
ao redor de todo o círculo até o "O" (ou 360°) feer novamente alcançado.
Quando a agulha giratória da bússola pára de oscilar, o "O" está
na direção do norte, a graduação de 90° para o este, 180° para o sul
e 270° para oeste. Em vez de usar as direções norte, este, sul e
oeste, podemos usar os termos azimute magnético 0°; azimute magnético 180°, etc. O azimute-magnético de qualquer objeto é simplesmente a leitura da graduação correspondente da bússola, expressa em
graus de uma linha partindo do centro da bússola em direção ao
objeto.

FIGURA 58 — Bússola prismática,
aberta, mostrando como segurá-l.i
para medir um azimute, durante
o dia

207. A noite, pode-se depender, muitas vezes, quase que exclu'agente, da bússola, para se manter em determinada direção,
''onha-se que se tenha de marchar à noite, segundo o azimute
'""o de 55°. Durante o dia, ou à noite, com auxílio de luz,
abrigado, soltar o vidro da caixa da bússola, desaparafusan-

do o p a r a f u s o "h''. Mover o marcador luminoso "c", no anel md
liara 55°, g r a d u a r ã o s i l u a i l a e n t r e n número 5 (50) e (5(60), no j
culo graduado, existente ao redor da parte parte exterior da
da bússola.
Prender, depois, o anel móvel com o parafuso "h". Segurar, ti
a bússola h o r i z o n t a l m e n t e o girar em torno de si, cuidadosar^e
ali' 1 i|ne a agulha a p o n t e para o "marcador luminoso "c", no "^
movi'!". A direção correspondente ao azimute magnético de 5Í|
indicada, então, pelos "marcadores luminosos" "j".
Em noite muito epourg falve/ seja necessário outra pessoa a\
car ato o limite de v i s i b i l i d a d e , enquanto que da retaguarda o
rador utiliza a bússola para orientar seus movimentos para a dirl
ou para a esquerda, na direção a d e q u a d a . O auxiliar manterdentro do campo visual, faz alto e espera, até que o operador se aj
xime e repita a operação, se necessário.

211. a) Uma carta mostra uma parle da superfície do terreno,
presentado sobre o p a p e ] . As cartas são desenhadas em escalas.'
significa que uma determinada distância, em uma carta, rcpre1 . sempre uma d e t e r m i n a d a d i s t â n c i a no terreno.

208. ' A bússola pode ser utilizada de várias maneiras, deve
o operador praticá-las até que esteja inteiramente desembaraçado
seu emprego.
MITIGO II

UTILIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS
209. A habilidade em ler uma carta topográfica ràpidamontí
com exatidão, é de grande importância para todo o soldado.
Com esta habilidade e uma carta o soldado será sempre capa^
se orientar em um terreno desconhecido. Estará em condições!
cumprir sua missão, sem perder t e m p o valioso à procura do
destino e, será capaz de voltar à presença do seu comandante,]
tempo, para que a informação trazida seja de valor para ele.
210. A l e i t u r a de cartas não é difícil; exige unicamente a :
bilidade suficiente para se o b t e r uma idéia clara da aparência dej
terreno, vendo-se uma c a r i a representativa do mesmo. O so
receberá provavelmente, maiores instruções dos oficiais, sobro l
de cartas, mas, se conhecer bem os seguintes pontos, poderá
seguro de que sabe compreender e utilizar cartas militares.

Por exemplo, suponha-se que a escala de uma c a r t a seja de um
11
igual a um quilômetro ou (1.000 m e t r o s ) . Isto significa que,
' l;; ando uma régua, a distância achada na carta, entre duas cidades,
D, sendo de um metro, será percorrido, na verdade, um quilôl
'°, se fosse percorrida em linha reta, a distância de A a B, no
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terreno. Se a distância entre as cidades G c D, nesta carta, f
2 metros, pode-se saber, imediatamente, então, que, realmente,
duas cidades estão duas vezes mais afastadas uma da outra, no
reno, do que A está de B.
6) As escalas são, em geral, indicadas na carta, por uma das
seguintes maneiras:
(1) Podem ser representadas por uma linha simples ou
dividida em partes. Cada parte é marcada com a distância
mesma representa no terreno e pode ser expressa em centímet
metros ou km. É esta a maneira pela qual a escala é indicada,
cartas rodoviárias (figura 60).
(2) A escala pode ser representada por palavras e algarisi
como l m — 1.000 metros. €omo está explicado acima, isto sig
fica que l metro na carta eqüivale a um km no terreno, (figura
(3) A escala pode ser expressa como uma fração ordinária,
qual o numerador (sobre o traço de fração) é uma determinada
tância na carta, e o denominador (sob o traço de fração) é a dist
cia correspondente no terreno. Suponha-se que a escala de uma cg
l
é l metro igual a l quilômetro. Pode-se escrever a fração
l kr
Para simplificar, entretanto, sempre se escreve a escala, com o
merador e o denominador na mesma unidade. E' sabido que o '
l m
e, pela omiq
tem 1.000 metros; pode-se escrever, então
1.000 m

l

?c tem uma carta com a escala

1.000
para

e concluir imediatamente que a escala não se alte-

6.000

rou embora tivesse sido escrita numa proporção 6 vezes maior.
O

IQ__

5

30 Milhas

ESCALA GRÁFICA

3 POLEGADAS = 1 MILHA

B

POR PALAVRAS E ALGARISMOS

OU 1:63,360
63,360

FRAÇÃO REPRESENTATIVA
FIGURA CO — Kscalas

1.000
Assim, quando se vê um mapa com escala

20

A

C

da palavra metros, tem-se

-, pode-se mudar a escala

ou escl

1.000
como uma proporção 1:1000, sabe-se que l metro, na carta
a 1.000 metros no terreno (figura 60c). Do mesmo modo, qua

212. Para maior facilidade em quase todas as cartas militares,
o Norte fica na parte superior das mesmas. Em muitas cartas o
Norte é também representado por uma seta, apontando nessa direção.
À-S vezes são utilizadas duas setas. A seta com o triângulo cheio
ou com uma estrôla na extremidade, indica a direção do Polo Norte

ou do Norte Verdadeiro. A seta com meio triângulo cheio, indica
o ponto conhecido como polo magnético que atrai a agulha da
bússola.
213. a) Unia c ; i r l a é considerada orientada, quando a seta que
indica o Norte e o Sul. na carta, aponta para o Norte no terreno.
Isto faz com que fôdas as linhas, na carta, fiquem paralelas às linhas
correspondentes no terreno. A carta deve estar orientada, antes de
ser utilizada. É tão difícil utilizar uma carta não orientada, como
ler um livro com as páginas viradas para baixo ou para o lado.
6)

Existem dois meios simples c laceis de se orientar uma c a r t a :

(1) Suponha-se que haja dois pontos no terreno que podem
ser, também, localizados na carta. Traça-se uma linha na carta,
unindo estes dois pontos que serão chamados X e Y. Estaciona-se
no ponto X, visa-se segundo a linha X-Y, na carta, movendo-se esta
até que a linha de visada aponte exatamente para o ponto Y, no
terreno. A carta estará, então, orientada (figura 61).
(2)

DECLINAÇAO EM 1929
MODIFICAÇÃO MAGNÉTICA

ANUAL

7" (DE-

CRESCE)

Pode-se, também, orientar a carta, pela bússola.

Para isto, a tampa da bússola deve ser completamente aberta
e voltada para o ISorle. Depois, faz-se a coincidência do retículo
da bússola com a linha magnética Norte-Sul, da carta. Isto feito,
move-se a carta, conservando sobre ela a bússola com o retículo sempre em coincidência com a linha magnética Norte-Sul, da carta, até
que a agulha a p o n l e exatamente a direção indicada pela linha NorteSul da carta e pelo retículo da bússola.
A carta estará, então, orientada, (fig. 01).
214. Diz-se que um soldado está orientado quando, em uma
c a r i a orienlada. conhece a posição em que se acha e conhece, a i n d a
as direções, no l i - r r e n o . Suponlia-se que o soldado esteja no desemp e n h o de uma missão, em t e r r e n o desconhecido, e que não esteja certo
de sua l o c a l i z a ç ã o , na c a r i a . Deve, eu l ao, orientar a carta; escolher
um acidente do terreno, u m a m o n t a n h a por exemplo e partindo
da mesma traçar uma l i n h a na c a r i a , em sua direção. Faça o mesmo
com referência a outro acidente do terreno. O ponto onde estas
linhas se cruzam ou se corlam será sua localização na carta.

COLOQUE o RETÍCULO
DA BÚSSOLA NA DIREÇÃO DO NORTE MAG.
NETICQ

FIGURA fil — Orientação pela bússola
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215. a) Um dos pontos mais importantes na leitura de cal
será a habilidade em determinar, na carta, rapidamente e com exa
dão a posição dos vários acidentes do terreno. Um processo simp
e da fácil compreensão é empregado no Exército. Este processí
conhecido como o de sistema de coordenadas retangulares ou "siste
269

268

L..B
267

'

'

266

265
264

263

262

150

151

IS?

153

154

155

156

15

FIGURA 62 — Coordenadas retangulares

de quadrículas". Uma série de linhas paralelas Leste-Oeste e NortJ
sil são colocadas na carta, dividindo-a em um determinado númel
de quadrados. Esta série de linhas é chamada sistema de quadrj
cuias. O intervalo entre estas linhas é, geralmente, de 1.000 metrq
isto é, cada quadrado tem 1.000 metros de lado (figura 62).

i») A numeração das coordenadas principia na parte inferior
esquerda ou no canto sul-oeste. As linhas Norte-Sul são numeradas
da esquerda para a direita, isto é, de Oeste para o Este. Da mesma
maneira, as linhas Este-Oeste são numeradas de baixo para cima, isto
i', do sul para o norte. Estes números são colocados à margem da
carta.
c) Depois disso é fácil designar qualquer quadrícula na carta,
dando-se os números correspondentes às linhas que se cortam no canto
inferior esquerdo. Por exemplo, a quadrícula contendo o ponto B
seria designada, dando-se primeiramente a numeração da linha NorteSul e depois a da linha Este-Oeste, separadas por um traço e encerradas em um parêntese, como segue (152-267). Mas na carta em
apreço todas as linhas Norte-Sul principiam em 15 e todas as linhas
Este-Oeste em 26; podemos omitir o 15 e o 26 e designar a quadrícula
que contem a letra b como (2-7). Esta expressão (2-7) é chamada
coordenadas retangulares do quadrado que contém a letra B. O principal ponto a ser lembrado é que se deve contar os números correspondentes à quadrícula, primeiramente, para a direita, do canto SulOeste da carta e, depois, para cima. Uma regra simples é: Contar
para a direita e para cima.
d) Mas, suponha-se que se deseja designar o ponto B mais
claramente do que dando apenas as coordenadas da quadrícula, onde o
mesmo se encontra. Dividem-se os lados do quadrado em dez partes
iguais, como indicam os traços, na figura 62. Pode-se ver, então,
que o ponto B está três sub-divisões a Este da linha 152 e quatro subdivisões ao Norte da linha 267. Portanto, as coordenadas do B são
(152.3-267.4) ou (2.3-7.4). Todos devem estar familiarizados com
o sistema de ler e designar, por meio de coordenadas, acidentes do
terreno, nas cartas, o mais rapidamente possível.
216. a. Tomam-se, agora, para exemplo os mapas contidos nas
geografias escolares, assim como as cartas rodoviárias comuns. Nestes
mapas, certos sinais, tais como pontos, são utilizados para representar
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cidades; outros, como l i n h a s o n d u l a d a s , represenla.in rios c l i m i t e s
do estados OU m u n i c í p i o s . Os < i n ; i i - d r s l a espécie, q n i ' são e m p r e g a d o s
para representar cidades, rios. limites, cordilheiras c m i l r o s a c i d e n t e s
similares, são conhecidos como "sinais convencionais". As c a r t a s
militares são, em geral, de escala maior e c o n t é m m u i t o mais detalhes
que os comumente encontrados nas cartas c i v i s . P o r t a n t o , para representar todas as informações incluídas nessas cartas, necessário se
torna utilizar um número bem maior de sinais convencionais, do que
o encontrado na geografia escolar. Alguns dos sinais convencionados mais comuns que serão encontrados nas cartas m i l i t a r e s , representam estradas, pontes, casas, cercas, culturas e curvas de nível.
b. Estas curvas de nível são chamadas "contornos"' c representam as variações de altitude da superfície da terra, cansadas pelas
montanhas, colinas, vales. etc. A forma e condição exata do terreno
tem uma grande influência em todas as operações militares. Assim
sendo, a carta deve dar à pessoa que dela se utiliza uma reprodução
clara da forma do terreno. A carta sendo plana, os sinais convencionados são necessários para mostrar estas diferentes formas. A
curva de nível representa uma linha imaginária no terreno, estando
toda ela na mesma altura, aeiina do nível do mar. Se uma pessoa
andar ao longo de uma curva de nível não subirá nem descerá, mas
permanecerá sempre no mesmo nível.
c. Todos devem ser capazes de identificar, em q u a l q u e r ocasião,
os sinais convencionais mostrados na figura 63.
217. Torna-se geralmente necessário marcar em uma carta ou
a localização de vários corpos de tropas, tais como companhias, batalhões ou regimentos ou, então, postos de comando, observatórios, I r i n cheiras, metralhadoras, limites ou outros dados importantes. Para
isto, uma relação especial de sinais convencionais foi organizada, chamada símbolos militares. Nas si-fuaçõu* m a r c a d a s nas c a r t a s , o azul
é utilizado para designar as forças amigas e o vermelho as do inimigo.
Alguns dos símbolos mais c o m u n s são mostrados na f i g u r a (Ji.

ESTRADA BEM CONSERVADAESTRADA MAL CONSERVADA—
TRILHO
FERROVIA
'ERROVIA DE

i — i i i i i i i —^

LINHA DUPLA

-t l l l l l M l l t

'ERROVIA DE BITOLA ESTREITA- ' , ' , ' , ' , ' , 1
.INHA TELEGRÀFICA
T T T T T T T
E TELEFÔNICA
INHAS DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
PONTE
(Rios e cursos d'água,
em geral, são azuis
nos mapas coloridos)
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PF.DRtf.SAS

É
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, .
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i ooo
FIGURA 63

Sinais convencionais
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FUZIL METRALHADORA
METRALHADORA CALIBRE .30 (A set
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FIGURA 64 — Símbolos militares
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UM O. C. DA !.• COMPANHIA DO 48.°
REGIMENTO DE INFANTARIA
l.o PELOTÃO DA l> COMPANHIA DO
)8.o REGIMENTO DE INFANTARIA
SEÇÃO DE METRALHADORAS-LEVES;
DA 1.» COMPANHIA DO 48.° REGI-'
MENTO DE INFANTARIA
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ESQUADRÃO DE
METRALHADORAS
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BLINDADO LEVE
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ARTILHARIA DE CAMPANHA
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ARTILHARIA DE CAMPANHA (BLINDADO)
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FIGURA 64

Símbolos militares
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220. Todas estas coisas dão a você, à sua família e seus amigos,
sentimento de segurança. Elas o livram da ansiedade ou preorupação c fazem com que você se sinta seguro, sabendo que a desgraça não o apanhará de surpresa, pois você se acha preparado para
pnfrentá-la.
UI1i

CAPÍTULO 13
SEGURANÇA E .PROTEÇÃO
Artigo

T. Generalidade
I I . Segurança individual
III. Segurança das unidades elementares

Parágrê
218-2
2:'
230-23

ARTIGO I

GENERALIDADES
218. A m a i o r i a das pessoas que você conhece em sua vida cil
provavelmente se esforçam, uma vê/ ou outra, por economizar dinheil
Elas podem fazer isto de vários modos, como, por exemplo, colocai!
dinheiro no banco, invertê-lo em ações ou propriedades, ou empregáj
na compra de d i f e r e n t e s espécies de apólices de seguro. Com dinhei
no lianco. ou apólices de seguro contra acidentes, fogo ou morte, e
eslão livres.de preocupações q u a n t o ao que poderá acontecer a si m<
mo ou às suas famílias no caso de perderem os seus empregos
sofrerem outros azares. As suas economias, capital empregado
apólices de seguro, são a sua proteção contra as incertezas do futui
219.
Você está lambem familiarizado com as delegacias de pol:
cia e corpo de bombeiros, existentes na sua metrópole ou cias
Eles têm a função de proteger você e seus concidadãos contra os pe|
gos do fogo ou ações de pessoas deshonestas. Em muitos lares
fazendas, situadas fora dos limites das cidades, usam-so cães de guo
para esse mesmo fim.

221. A Segurança, no Exército, é exatamente a mesma coisa,
exceto em que, em vez de proteção contra fogo, roubo ou perda de um
emprego, nós militares nos protegemos contra as ações do inimigo.
Cada soldado e cada unidade tomam medidas para e v i t a r serem
surpreendidos pelo inimigo. Por mais completas que parecem estas
medidas, nenhum indivíduo ou unidade pode abandonar por completo
a possibilidade de uma ação imprevista por parte do inimigo. Entretanto, se as medidas de segurança tiverem sido previstas com o maior
cuidado possível, ficaremos aliviados de grande parte da nossa ans i i ' d a d e e preocupação. Sentimo-nos confiantes de que seremos avisados em tempo suficiente, para podermos empreender a ação necessária, antes do inimigo estar em condições de nos causar danos sérios
ou de interferir nos nossos movimentos. Deste modo, podemos dedicar a maior parte dos nossos esforços, à nossa missão principal.
Quando procuramos agir assim estamos garantindo a nossa "liberdade de ação".
ARTIGO II

SEGURANÇA INDIVIDUAL
222. a. A primeira coisa que você nunca deve esquecer é que
uma campanha, a segurança é sempre indispensável, quer você
l>s|
eja descansando, marchando ou mesmo combatendo. Deve estar
sempre alerta contra os movimentos e ações do inimigo, pois quanto
ni
ais cedo os notar e dar o alarme, maior oportunidade você e os
Se
us companheiros terão de se proteger e de garantir a sua liberdade
I | J « ação.
b. Durante o combate, você pode ter de agir como esclarecedor,
'Ijservador, vigia, escuta, atirador emboscado, mensageiro ou como
Itle
tnbro de uma patrulha. Pode ter de se deslocar no campo de
11111

batalha e de agir sozinho perto do inimigo, de dia ou de noite. A fh
de poder cumprir as ordens recebidas e informar o que vir, y(
deve ser capaz de reconhecer e de empregar a nomenclatura mili
correspondente aos diferentes acidentes do terreno, tais como: vali
encosta pouco inclinada, ravina, corte e outros. Os termos que
usará com mais freqüência estão indicados na figura 65.
c. Entretanto, antes de poder trabalhar em proveito da seguram;
de sua unidade, você deve saber primeiro como garantir a sua prj
pria segurança c proteção. Para aprender isso, é preciso: pnmeiJ
aprender como progredir e como utilizar o terreno para <
ou abrigar-se; segundo, aprender a usar devidamente o seu a r m a i n e n t
e equipamento.
223. CONDUTA INDIVIDUAL, a.' Seja qual for a sua arrna. você ile\
saber como utilizar convenientemente abrigos e cobertas,
pode saber quando se encontrará em uma situação em que lera ne
cessidade de aplicar esses conhecimentos. Você não pode ter cci
de que um dia não venha a necessitar de aplicar esses conher i n n- n Io
para salvar sua vida. No ponto de vista militar, estar "coberta
significa estar protegido das vistas, mas não necessariamente pi-oti
o-ido contra o fogo do inimigo. As cobertas oferecem proteção s
mente quando o inimigo não sabe que o acidente do terreno, onde voí
está escondido, está ocupado. "Abrigado" por outro lado, signifi
que você se acha oculto das vistas e protegido contra o fogo
inimigo.
b. Moilas ou capim aM,o podem servir de coberta; o abrigo |.c
ser uma trincheira, um abrigo individual, um edifício, um abril
anti-aóreo, um veículo blindado ou a contra-encosta de uma e
c Você dispõe de um uniforme verde oliva porque o i
«e confunde com as cores da natureza c é difícil de ser visto, mesí
de perto. Se não existe nas suas proximidades uma coberta natu
suficiente você pode melhorar a proteção oferecida pelo seu ua
forme usando folhas, capim, rodes, sacos ou qualquer outro mafc
disponível. Nenhuma peça do seu equipamento deve brilhar ao
Quando o terreno está coberto de neve essa proteção pode ser obt
usando uma capa ou capote de fazenda branca.

-ifh£^ j&w
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d. Para observar, tome a posição que menos o exponha às vistas
do inimigo. Sempre que possível, observe deitado. Evite projetar-i
se -no horizonte ou abrigar-se atrás de árvores isoladas e moitas que
só destacam no horizonte ou contrastam com o aspecto do terreno!
circunvizinho. Quando observar de dentro de bosques ou de edifícios, mantenha-se na sombra (figuras 00 e 07). Você deve observar
e atirar sempre pelo lado direito das árvores ou de qualquer outro
acidente semelhante.
e. Quando cm terreno descoberto, deitc-se no chão e mantenha-se imóvel com o corpo estendido ao comprido. Para observar,,
levante a sua cabeça, num movimento vagaroso e uniforme. A observação inimiga pode perceber movimentos bruscos e rápidos.
/. Se você necessitar se deslocar para uma nova posição a fim ]
de poder observar melhor, escolha cuidadosamente o seu itinerário j
antes de começar o deslocamento. Se o itinerário escolhido passa
por um trecho descoberto, faça um lanço, correndo a toda a velocidade
até a coberta mais próxima e fique imóvel, (figura 68).
f/. Se piwler utilizar uma parede ou sebo, desloque-se por trás
dela sem se mostrar. Se há uma pequena dobra do terreno entre
você e o inimigo, rasteje com todo o corpo colado ao solo.
h. Antes de partir para uma nova posição, escolha em redor
os lugares, onde o inimigo possa estar localizado e desloque-se, então,
como se estivesse sendo observado desses lugares.
Examine cuidadosamente a nova posição para se certificar de.
que inimigo algum está escondido nela. Ao observar uma zona,j
examine primeiramente o terreno próximo a você. Observe cuidadosamente todas as cobertas onde o inimigo possa estar escondido.
Comece examinando da direita para a esquerda, uma faixa estreita
próxima a você, paralela à sua frente. Examine depois uma segundai
faixa, contígua e além da primeira. Continue fazendo isso ata que l
todo seu setor tenha sido completamente observado (figura 0 9 ) .
i. Procure saber sempre onde se encontra e não se perca o u j
faça confusão quanto à direção das suas próprias forças. Lembre-se]
de tudo que vir e relate minuciosamente o que viu quando se reunir i
à sua unidade.
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POSIQÀO CORRETA PARA
OBSERVAR :
DEITADO DO LADO DIREITO."
DA ARVORE
.^3*...

DE UM VALE, OBSERVE DE
\J_

ONDE HOUVER UMA FALHA,

" 1__L,

OBSERVE DE DENTRO DA
MOITA. DEITADO

COM UM FUNDO POR TRÁS

OBSERVE,

DEITADO

CERCA

u
&
i'í.
*-*
;
r fàw. *t* ,

OBSERVE, DEITADO, PELO
LADO DIREITO DA PEDRA

NUMA CRISTA
OBSERVE DE ONDE HOUVER
UMA FALHA OU MACEGA

EM

BAIXO DA TRAVESSA DA

RftLA

FIGURA 66 — Utilização correta das cobertas
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j. Se você tem que se deslocar à noite, para perto das linhas |
inimigas, certifique-se de que nenhuma peça do seu equipamento irá
brilhar à luz de um clarão, ou fazer qualquer ruído denunciador, quando
você se deslocar. Cubra o mostrador luminoso do seu relógio.

;ocô deve aprender a distinguir tipos diferentes de ruídos, tais como
is produzidos por homens cavando com pás, cortando arame ou anlatido, e também os feitos por moitas ou arame ao baterem nos capa.•t.es e equipamentos. Pare freqüentemente e escute.
NUMA POSIÇÃO COBERTA O ESCLARECEDOR
OBSERVA A POSIÇÃO DE OBSERVAÇÃO QUE
QUER ATINGIR, PROCURANDO VER SE DESCOBRE INDÍCIOS DE INIMIGO
DEPOIS

DESLOCA-SE

PARA

ELE,

POR UM ITINERÁRIO COBERTO

ESCOLHA UMA ARVORE COM
FUNDO
TRONCO
TAS

ESCURO

E

COBERTO

INIMIGAS.

COM

O

DAS VIS-

SUBA

NELA

SEM SE MOSTRAR E OBSERVE AGARRADO AO TRONCO

QUANDO OBSERVAR DE UMA
JANELA

OU PORTA,

COLO-

QUE-SE BEM PARA DENTRO,
NA SOMBRA DO QUARTO

FIGURA 67 — Postos de observação, mostrando a sua utilização correta

k. Nos deslocamentos à noite, manter-se afastado da linha do
horizonte e utilizar as sombras é tão importante como durante o dia.
Se você puder andar de quatro pés, rastejar e atravessar aramados em 1
silêncio, fará uma boa progressão à noite, porque não será vislo.

FIGURA 68 — Maneira de atingir um posto de observaçSo
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1. Ao ouvir o ruído de um-artifício iluminativo, antes dele
plodir, atire-se ao chão e permaneça imóvel. Se olhar para ui
artifício iluminativo, no momento de sua explosão, você ficará
mentâneamente cego. Quando possível, reconheça durante o dia
zona na qual você se deslocará à noite. Escolha o seu caminho dl
ida e de volta e anote cuidadosamente todos os acidentes do terreno
que o ajudarão a se orientar à noite. Tire vantagem de qualque
som. tal como tiro ou vento, para disfarçar o ruído do seu movimentfj
e se desloque com desembaraço. Considere todas as pessoas ou sor
na frente das suas linhas, como hostis.
m. Durante o combate, caso seja ferido, mas ainda fique eu
condições de andar, apresente-se ao seu comandante imediato, entreJ
gue-lhe sua munição e sozinho, vá para a retaguarda. A não sei
que você tenha sido designado para isso, não conduza ferido para
retaguarda, sem ordem escrita de um oficial. Esse serviço de
verá ser executado por padioleiros ou pessoal especialmente escalado.
n. Caso se perca de sua unidade, apresente-se ao comandant
da que estiver mais próxima c lute com a mesma até terminar
combate. Depois, peça uma declaração escrita de que estava cor
esta última e, ao regressar, apresente-se ao seu comandante.
o. Se cair prisioneiro lembre-se de que pelas leis internacionaiá
de guerra, você só é obrigado a dar seu nome, graduação e númerd
de identificação. (*) Não responda a outras perguntas e não se deixe
amedrontar com ameaças. Qualquer informação sobre as nossas troj
pás ou equipamentos pode ser de grande interesse para o inimigo
provocar a derrota do Exército o a morte dos seus companheiro!
Não dê respostas falsas, porque são perigosas; recuse-se, simplesmente
a responder.
p. No combate, não leve consigo cartas, diários ou outros
cumentos escritos. Se possuir cartas topográficas ou documentos
destrua-os quando vir que vai cair prisioneiro.
q. Lembre-se de que atos de violência contra civis pacíficos
depredação ou saque de propriedades são proibidos. Tais atos são

passíveis de julgamento por um tribunal militar.. Prisioneiros
o, feridos inimigos não devem ser maltratados nem privados dos
objetos individuais que possuírem. Se civis o hostilizarem, você
pode empregar a força para resistir.
224. VIGIA. a. Um vigia pode ser postado por uma unidade
para garantir a sua segurança e alertá-la para a ação, ou pode fazer
parte de um destacamento de segurança com a missão de proteger uma

(•) NSo confundir com o número que as nossas praças recebem dentro
unidade.

Figura 69.

Processo de observar o terreno.
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unidade maior. Sendo escalado como vigia, você deve estar alerta,
todo o tempo em que estiver no seu posto. Você deverá receber, do
chefe que lhe dá missão, as seguintes informações:
(1) Direção e itinerário provável de aproximação do inimigo.
(2) Setor de vigilância.
(3) Nomes dos acidentes du terreno de importância militar, dentro do setor de vigilância (vilas, estradas, cursos d'água).
(4) Localização dos postos de vigilância vizinhos o meios i l o
ligação com os mesmos; número e localização de seu posto ou destacamentos de segurança e de seu ponto de apoio e caminhos de retraimento para eles.
(5) Se patrulhas ou outras tropas amigas estão agindo na frente.
Em caso afirmativo, quais os sinais de reconhecimento ou outros
meios pelos quais possa identificá-los, especialmente à noite.
(6)
(7)
(8)

Outros sinais especiais.
Instruções sobre a maneira de deter e reconhecer.
Conduta em caso de ataque.

ò. Se necessário, ser-lhe-á dado um binóculo de campanha e um
meio de sinalização. Você deve se colocar em um locul de onde possa
sempre observar o setor que lhe foi designado, sem ser visto pdn
inimigo. Se possível, durante o dia pode ligar-se pela vista com us
sentinelas vizinhas. Uma árvore talvez seja a posição que mais lhe
convenha. Percebendo indícios de presença de inimigo, notifique
imediatamente o seu comandante. Durante o dia, você deve deixar
passar, somente, os oficiais, sargentos, cabos e as patrulhas que reconhecer. Detenha todos os que não reconhecer e chame, o comandante
do posto que deverá fazer o exame necessário das suas permissões.
Ã noite, quando pessoas se aproximarem do posto, obrigue-as a fazer
alto e chame o comandante do posto. Quando mandar alguém fazer
alto, conserve o fuzil apontaido. Se a pessoa não parar ri
terceira intimação, tentar fugir ou atacá-lo, alveje-a; quando o inimigo atacar ou em caso de grande perigo, dê o alarme atirando rapida-
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mente. Você nã-j precisa mandar parar ou pedir senhas se tiver
certeza de ter reconhecido o inimigo. Se desertores ou um pequeno
grupo inimigo, empunhando uma bandeira branca, se aproximar, façaos depor ar armas; chame o comandante do posto. Transmita ao vigia
que o substitui todas as informações e instruções relacionadas com
o seu posto (Figura 70) .
225. MENSAGEIROS. Em qualquer ocasião, durante um período
de operações ativas, você pode ser chamado para transmitir uma
mensagem. É seu dever transmiti-la dentro do menor espaço de
tempo possível. Atrasar-se, pode significar a derrota ou a captura
da sua unidade. Antes de partir repita a mensagem, caso seja verbal,
diante da pessoa que a transmitiu, a fim de gravá-la na memória.
Faça perguntas sobre qualquer ponto que não esteja claro para você
e certifique-se de que compreendeu perfeitamente o que se espera de
você. Depois, verifique a sua posição no terreno e na carta, se tem
uma; escolha pontos de referência para ajudá-lo a encontrar o seu
caminho. A fim de poder cumprir a sua missão, tornar-se-á, geralmente, necessário tirar toda a vantagem possível das cobertas existentes, como foi explicado-no parágrafo 223. Especialmente, preste
atenção para não fazer movimentos descuidados que permitam ao
inimigo localizar o posto que envia a mensagem ou o que a recebe.
Utilizando caminhos diferentes ao entrar ou sair nos centros de transmissão e postos de comandos, você evitará deixar vestígios no terreno
que possam, facilmente, ser vistos do ar. Se necessário, peça à qualquer tropa que encontre pelo caminho, informações sobre o paradeiro
da autoridade ou comando a quem a mensagem é destinada. Sc
atrasar-se ou perder-se, mostre ou transmita a mensagem a um o f i c i a l
e peca-lhe conselho. Qualquer informação de importância que possa
conseguir durante o trajeto deve ser relatada à autoridade a quem
você entregar a mensagem. Explique-lhe o que viu e escutou e
além disso o que ouviu dizer. Após ter entregue a sua mensagem e antes de voltar, pergunte se há mensagem ou ordens para serem
levadas no seu regresso. 'Depois de ter voltado ao local de partida,
apresente-se à autoridade competente, comunicando-lhe que a mensagem foi transmitida.
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226. AOENTES DE LicjAçÃo A ligação entre os diferentes elementos de uma coluna em marcha, ou entre os destacamentos de ama
unidade, é mantida por homens de ligação. Numa coluna cm marcha
,,s homens de ligação agem normalmente aos pares: um se mantém
,>m contato com o elemento da vanguarda, o outro com o da retag u a r d a . Eles fazem alto quanido o elemento da vanguarda pára ou
'• l liando para isso recebem sinais da retaguarda. Eles transmitem os
•linais da frente para a retaguarda. A distância entre os homens de
ligação é normalmente, de dia, cerca de 100 metros. À noite, ou
quando há pouca visibilidade, a distância é diminuída até o limite
de visibilidade. Se você estiver agindo como homem de ligação :
lembre-se de que o principal é regular o seu movimento de maneira
que possa ver sempre o outro homem de ligação e o elemento à sua
frente ou à sua retaguarda. Deve ainda verificar se o elemento
que o segue toma a estrada certa. Isto requer especial cuidado
au dobrar uma estrada em florestas, cidades ou vilas, e na escuridão ou
no nevoeiro.
227. SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AÉREOS, a. Enquanto o inimigo tiver qualquer avião de combate em condições de
voar, nossas tropas devem esperar ataques aéreos. Para obter segurança contra esses ataques, cada unidade terrestre coloca observadores do ar para assinalar a aproximação de aviões inimigos e alertaias tropas. Esses observadores são colocados nas marchas, durante os
trabalhos de organização do terreno e no combate. Eles podem permanecer em um ponto, marchar ao lado da unidade ou deslocar-se
du um ponto para outro, por meio de veículos motorizados. Se você
for escalado para este serviço, deve observar todas as direções e especialmente aquela de onde são esperados ataques aéreos. As direções do sol, de montes, bosques, ou de outros acidentes que permitam
aos aviões, em vôo baixo, se aproximar da unidade sem ser vistos.
•são particularmente perigosas. Observadores do ar trabalham normalmente aos pares e se revezam em intervalos nunca maiores de 15
minutos. Eles são equipados com binóculos de campanha e óculos
escuros e devem saber qual o sinal a fazer para dar o alarme. São
instruídos em reconhecer aviões inimigos e amigos. O alarme é
fiado logo que aviões, voando à baixa altura, tenham sido vistos e
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positivamente identificados como sendo inimigos. Observadores lo-J
calizados nas armas anti-aéreas, postos de comando e observatórios!
se manterão alertas, à espera de sinais dos observadores do ar.
6. No caso de um ataque aéreo diurno, nunca tente escapar, cor-|
rendo. É provável que o piloto não o tenha visto, mas certamente
o verá, se você correr. Sua melhor proteção é deitar ao compridoi
no chão. Um buraco, cratera, depressão ou sombras ao longo da
estrada oferecer-lhe-ão boa proteção. Quando atacado por avião em[
vôo baixo, a menos que tenha recebido ordens definitivas em senlido
contrário, todo soldado deve atirar contra os aviões inimigos com'
fuzil, fuzil-automático e metralhadoras. Isto obrigará os aviões inimigos a se manterem fora do alcance do fogo das armas portáteis.
c. Bosques densos oferecem coberta perfeita contra as vislas
aéreas e, mesmo em bosques ralos, é pouco provável que você sejas
visto, uma vez que não fique andando de um lado para outro. Se
estiver em campo descoberto você pode se ocultar, por algum tempo,
colocando galhos ou arbustos sobre o corpo, para confundir-se com
a paisagem, e mantendo-se imóvel.
d. À noite, aviões inimigos podem lançar bombas luminosas
para iluminar o terreno. Ao cair, a bomba luminosa brilha cerca
de um segundo e em seguida, queima produzindo uma luz brilhantíssima; Quando você vir que uma dessas bombas foi lançada, pare
no lugar onde estiver e se mantenha imóvel até que ela se queime
completamente.
228. SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CARROS, a. Para dar o
alarme da aproximação de carros de combate ou carros blindados,
inimigos, destacam-se vigias anti-carro. Às vezes, estes vigias funcionarão ao mesmo tempo como observadores do ar para assinalar
a aproximação de aviões inimigos e também como vigias anti-carro.
Sinais acústicos e óticos, previamente convencionados, são usados para
transmitir o alarme às nossas tropas. A aproximação de carros pode
ser pressentida pelo ruído dos motores e lagartas, ou por nuvens
de pó características. Quando sua unidade está longe do inimigo,
a provável via de aproximação dos carros de combate e dos carros

blindados serão as estradas. Entretanto, quando perto do inimigo,
todo o terreno à sua frente, nos flancos e na retaguarda deve ser
vigiado.
b. Pela mesma razão por que você não deve correr do um
alaque aéreo, não corra tamibém quando atacado por carro de combate ou carros blindados inimigos. Você não pode correr com rapidez
suficiente para se livrar deles, e i"-|i's nThmicnte, o verão o o alvejarão,
o que não acontece se você permanecer imóvel. Se você está com
^ua unidade, ao ver ou escutar o sinal de alarme contra carros, aguarde
ordens do seu comandante.
c. Se está sozinho, sua melhor proteção contra esta espécie de
veículos é tirar vantagem dos obstáculos naturais que eles não podem
transpor. Estes obstáculos.podem ser: riachos profundos, canais ou
outros cursos d'água, pântanos ou terreno lamacento, valas fundas
ou ravinas, matos cerrados, troncos de árvores e terreno juncado de
grandes blocos de pedra.
d. Você poderá proteger-se contra estes veículos, também, em
uma trincheira ou cm um abrigo individual para homem em pá
(fox-hole), abaixo do nível do solo, e deixar o carro passar por cima
de você. Se tiver oportunidade de atirar no carro, alveje as fendas
ile visada ou outras abertas, atirando somente quando o veículo estiver
a pequena distância. Se a parte inferior do carro estiver exposta
l.erá boa chance se atirar contra ela com munição perfurante calibre .30. Granadas de mão têm sido usadas, com êxito, contra veículos blindados, bem como garrafas de gasolina que quebram ao baterem contra o veículo e o incendeiam. Antes de tudo, lembre-se
de que os veículos blindados podem ser paralisados e destruídos e, assim sendo, não se aterrorize quando se aproximarem de sua posição.
229. PROTEÇÃO CONTRA GÁS. a. O gás é outra arma que o inimigo pode usar no campo de batalha, para o<bter surpresa. A fim do.
evitar ser surpreendido, você deve aprender a determinar a presença
de gases e a usar a sua máscara contra gás. Se está em condições
de fazer isto, aja prontamente e mantenha-se calmo, pois nada tem
u recear de um ataque de gases.
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6. O inimigo pode empregar gases:
(1) Por meio de velas e cilindros. Você pode perceber um
ataque desta natureza pelo assobio produzido pelo escapamento do
gás; durante o dia, pela própria nuvem de gcás.
(2) Por meio de projetores de gás, projetis de artilharia e de
morteiros. Ataques por meio de projetores produzem uma grande
explosão, um clarão forte e uma grande nuvem de fumaça e de pó.
Projetis de artilharia e de morteiros cheios de gás, ao explodirem,
fazem um barulho quase como o de uma granada que falhasse.
Geralmente, uma névoa ou nevoeiro fino forma-se no local da explosão, por alguns momentos.
(3) Por meio de aviões e carros de combate. A bomba de
avião carregada com gás. ao explodir soa também como uma bomba
que falhasse. Se o gás é espalhado pelo avião ou carro de combate,
pode-se, geralmente, vê-lo.
(4) Por meio de grandes recipientes o minas terrestres de gás,
colocados em posição e acionados por uma espoleta elétrica ou de
percussão.
c. No que diz respeito à sua segurança contra gases, lembre-se
do seguinte:
(1) Não carregue nada na bolsa da máscara contra gases, além
da máscara.
(2) Evite danos à sua máscara contra gases, tratando-a com
cuidado.
(3) Conserve a sua máscara contra gases. Pode necessitar da
mesma, a qualquer momento, e ela pode ter de salvar a sua vida.
(4) Dê o alarme de gás somente quando estiver certo da sua
presença.
(5) Suspenda a respiração, após ter sido dado o alarme de gás,
até estar seguro de que a sua máscara está bem ajustada e de que
foz sair os gases do interior da mesma, soprando vigorosamente dentro
da parte facial enquanto mantém tapada a válvula de expiração.

(6) Conserve a máscara contra gases colocada até que um oficial
,,u um sargento de gás dê permissão para retirá-la.
(7) Não entre em um abrigo ou caverna durante ou logo após
um ataque de gás.
(8) Durante, ou logo após um ataque de gás, conserve a sua
máscara, mesmo quando estiver em um abrigo.
(9) Mantenha-se quieto e não ande sem necessidade de um lado
para outro, durante um ataque de gás.
(10) Conserve-se calmo e lembre-se de que o seu equipamento
de proteção o salvará, se devidamente usado.
(11) O inimigo emprega muitas variedades de gases, ora uma
qualidade de cada vez, ora misturadas umas com outras, ora com
lumaça, ou explosivos.
(12) A roupa que esteve em contato com gás mostarda (Iperite)
ileve ser retirada logo que possível.
(13) Use luvas para retirar a roupa de outro soldado, ou para
locar equipamento que tenha sido contaminado com gás mostarda.
(14) O gás mostarda permanece em uma área durante dias; é
persistente.
(15) Evite as zonas que tenham sido contaminadas por gás
mostarda. Se suas obrigações exigem a sua presença em uma dessas
áreas, permaneça na mesma o menor tempo possível, mesmo usando
x
estuário de proteção e máscara contra gases.
(16) Lembre-se de que as melhores ocasiões para um ataque
'ie gases são durante um período de calma, um tempo nevoento e
nublado, uma garoa e à noite. Esteja alerta.
(17) Evite beber água ou comer alimentos que tenham sido
submetidos a um ataque de gases.
(18) Lembre-se de que todas as vítimas de gases necessitam:
1'i'imeiro, descanço; segundo, calor e terceiro, ar fresco.
(19) Se estiver gasado, não fale, não caminhe e não se mova.
(20) Não aplique ataduras nos olhos de uma vítima de gases.
^ Prejudicial e pode causar-lhe cegueira.
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ARTIGO III

SEGURANÇA DAS UNIDADES ELEMENTARES
230. Para que seu comandante possa empregar, com sucesso
suas tropas, ele deve saber, primeiro, onde o inimigo está e o q c u
está fazendo. Sem estas informações ficará corno urn homem que
procura achar o seu caminho no escuro. Ele não pode sahr;r como\
vai organizar o seu alaquo para derrotar o inimigo, pois não sabe
onde irá encontrá-lo. Não sabe, também, em que momento, ou dei
que direção, o inimigo pode atacá-lo e apanhá-lo de surpreza.
231. Você pode ser escalado para fazer parte de um destacamento com a missão de garantir a segurança de uma unidade maior.
Esses destacamentos de segurança têm diferentes nomes, conformo a
tropa, em proveito da qual" trabalham, esteja descançando, marchando
ou combatendo, e a missão do de&tacamente. Não levando em consideração os seus nomes, lembre-se, sempre, de que a principal missão
de todo o destacamento de segurança é evitar que o grosso das tropas
seja surpreendido. Consegue-se isto. determinando onde se encontra
o inimigo e o que ele está fazendo, dando o alarme da aproximação
do mesmo e retardando-o, a fim de que o grosso das tropas possa se
preparar para o combate. São os olhos e os ouvidos do comandante.
Trazem-lhe as informações de que necessita, com a antecedência suficiente para que ele tenha tempo de preparar ou modificar suas'
previsões. Outro ponto importante a ser lembrado é que, não obsfnn- |
te ser um elemento pequeno, ôle devo sempre prover a sua própria
segurança, mesmo que seja feita somente por um ou dois homens.
232. ESCLARECEDORES, a. O menor destacamento de segurança
é o esclarecedor. O esclarecedor é um soldado com a missão de ver
o que o inimigo está fazendo, sem ser visto, e ouvir o inimigo sem
ser ouvido.
Deve ser inteligente, ter um físico desenvolvido, grande resis-j
tência, boa visão, ouvido apurado e uma memória excelente.
b) Como esclarecedor, o seu comandante pode usá-lo em toda»
as espécies de operações de combate. Quando a sua unidade está
estacionada, os postos avançados lançam esclarecedores para obter
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informações sobre o inimigo, para evitar que os esclarecedores do
hiesmo consigam informações sobre a unidade que cobrem, ou ambas
MS coisas. Quando a sua unidade está marchando, os esclarecedores
, xecutam serviços importantes na vanguarda, nas flancoguardas ou
na retaguarda, assinalando a presença de tropas inimigas e transmitindo rapidamente esta informação, a fim de que o seu comandante
não seja surpreendido. Nos deslocamentos à noite, ou em maios
densos, os esclarecedores servem de guias.
c) Quando a sua unidade se movimenta para o ataque, os esclarecedores a precedem e dão a direção que ela deve seguir; eles
vasculham as regiões perigosas, antes de a unidade atravessá-las, e
rscolhem os locais que ela pode ocupar, para ficar protegida contra o
fogo inimigo. Durante a progressão, no ataque, também protegem
n unidade contra fogo de surpresa ou contra-ataques inimigos; escolhem e ocupam posições de tiro e indicam objetivos inimigos para
serem batidos.
d) Quando a sua unidade está na defensiva, os esclarecedores
se transformam em vigias, observadores, escutas e atiradores de emboscada. Podem agir, também, como membros de patrulhas com
a missão de penetrar nas linhas inimigas, de dia ou de noite, om
busca de informações. Eles repelem os esclarecedores e as patrulhas
inimigas que tentam fazer a mesma coisa.
e) Um esclarecedor hábil será capaz de ver e escutar coisas que
um soldado comum não estaria cm condições de fazer. Você deve
estar em condições de distinguir objetos indistintos e imóveis e, com
mais forte razão, os móveis também. Longos períodos de pesquisas
cuidadosas são geralmente necessários para se localizar a posição de
um soldado inimigo. Como esclarecedor, você deve aproveitar o terreno, como foi descrito no artigo precedente, mas como está agindo
isolado, terá uma maior liberdade de movimentos.
/; Os esclarecedores trabalham geralmente aos pares, -ada vm
depositando, por sua vez, a máxima confiança na habilidade do companheiro. Exercite-se com seu companheiro e torne-o seu camarada,
a fim de que cada um saiba o que o outro irá fazer em qualquer
circunstância. Os esclarecedores trabalham sempre aos pares, quando
agem na frente da unidade, durante os deslocamentos. Eles, neste
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caso, se deslocam de acordo com as ordens que lhes forem dadas.
Sua missão será obrigar os fuzileiros e metralhadores inimigos a abrir
fogo e, conseqüentemente, revelar suas posições e vencer a resistência oposta por pequenos postos avançados e patrulhas inimigas
(figura 71) .
ff) Ao esclarecedor a frente de sua unidade, em marcha, procure
determinar as posições prováveis, onde possam estar ocultos metralhadoras ou grupo de volteadores inimigos. Quando você fizer sinal
de que estas posições estão desocupadas, a sua unidade avança por
lanços até elas, 0 você, então, deve avançar e prosseguir no seu reconhecimento.
h) A distância na qual você marcha à frente da sua unidade
varia de acordo com o terreno e a localização do inimigo. Ao se
aproximar de casas, bosques, e vilas, um esclarecedor, de cada par,
fica em posição para proteger o reconhecimento do outro (figura 72).
i) Quando o inimigo atirar sobre você, pare, trate de abrigar-se
e determine de onde vem o fogo. Os esclarecedores atiram com munição traçante para indicar ao seu comandante a localização do
inimigo.
j) Os esclarecedores devem estar atentos à procura de intervalos ou brechas na linha inimiga. Quando os descobrir, penetre por
eles e se coloque em uma posição de onde possa executar um tiro
de flanco sobre a posição inimiga; a seguir, você, ou o seu companheiro, deve informar imediatamente ao seu comandante.
/c) É fácil ver que, no caso de você ser empregado como esclarecedor, grande parte do êxito dependerá de como você desempenhar
as missões que lhe forem confiadas. Você não deve perder de vista
o motivo pelo qual seu comandante o destacou e o que ele quer
que você faça. Essa é a sua missão. O cumprimento dela exigirá, às
vezes, muita coragem, e você pode ter de experimentar vários caminhos diferentes para poder cumpri-la até que um deles dê resultado.
"Você se encontrará isolado e, freqüentemente, em situações que nem
você, nem seu comandante, poderiam prever. Mas, se, nesses momentos difíceis, você se lembrar da missão que lhe foi dada e da informação que seu comandante espera ansiosamente obter, pode ficar
certo de que será bem sucedido.
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MENSAGEIROS FAZENDO A LIGAÇÀO

ENTRE OS

ESCLARECEDORES E O
\COMANDANTE DO PEL./

FIGURA 71 — Posição aos esclarecedores durante a progressão
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233. PATRULHAS, a. Generalidades. O efetivo normal de uma
uatrulha é um G.C. ou parte dele. Reconhecimento ou segurança
^ão as missões principais das patrulhas.
(1) Patrulhas de reconhecimento são utilizadas, principalmente,
para obter informações, manter contato com o inimigo ou observar
determinados pontos ou zonas. Não combatem, a menos que a isso
se vejam obrigados para c u m p r i r sua missão. Deslocam-se de modo
a facilitarem o cumprimento da sua missão; não ficam na dependência
da unidade que as destaca, nem quanto à localização nem quanto à
distância em que devem agir.
(2) Patrulhas de segurança fazem a segurança de uma força
maior. A sua missão exigirá, freqüentemente, que elas combatam.
Devem regular sous movimenlos pclns da força ou unidade a que
protegem.
(3) As patrulhas, cujas missões podem levá-las a combater,
devem ser dotadas de meios e disporem de efetivo suficiente para
torná-las capazes de combater.

^

-

FIGURA 72 — Conduta dos esclarecedores durante a
progressão

6) Patrulhas de reconhecimentos. -- (1) As patrulhas de reconhecimento têm, normalmente, uni efetivo pequeno, um comandante
e dois ou três homens. Evitam combate desnecessário e cumprem
as suas missões sem se deixarem perceber.
(2) O comandante da patrulha recebe as informações, sobre o
inimigo e sobre as tropas amigas, que lhe possam interessar. Na
ordem que recebe constam: a missão específica da patrulha, os caminhos a serem seguidos de um modo geral, as tropas amigas pelas
quais vai passar, a hora de regresso e o local para onde deverão ser
transmitidas as informações, ou no qual a patrulha deverá apresentar-se.
(3) Antes de partir, o comandante da p a t r u l h a faz um reconhecimento na carta e no terreno e escolhe um itinerário conveniente.
Designa os seus substitutos eventuais, dá aos seus homens instruções
detalhadas sobre a missão a ser cumprida pela patrulha, determina
o que cada um deve fazer, mostra, na carta e no terreno, o itinerário
a ser seguido, convenciona sinais especiais e indica um ponto de
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reunião no caso de dispersão da patrulha. Assegura-se de que todos!
os elementos da patrulha compreenderam o que devem fazer e verifica•'
se as armas e o equipamento de seus homens não cintilam nem,j
provocam ruídos. Os homens da patrulha não levam consigo documentos escritos que possam ser utilizados pelo inimigo em caso l
de serem capturados.
(4) Todos devem saber perfeitamente, que, em caso de com-,i
bate, os companheiros feridos não devem ser abandonados, mas tra-j
zidos com a patrulha, sempre que possível.
(5) Todas as patrulhas organizam uma ponta, estabelecem se-j
gurança nos flancos e escalam um homem para ficar sempre pronto, i
nm condições de poder regressar e informar o chefe que lançou a i
patrulha, independentemente do que possa acontecer aos demais ele- i
mentos da patrulha. Quando, por qualquer motivo, a patrulha faz alto,]
deve tomar precauções para se proteger em todas as direções (fi-j
gura 73).
(6) Progredindo em terreno limpo, perto do inimigo, a patru-^
lha deve escolher o próximo ponto que quer atingir, antes de se deslocar para o novo lanço. Os movimentos devem ser feitos homem a
homem e a toda a velocidade. Antes de transpor uma linha de:
crista, um dos homens deve ir protegido pelo restante da patrulha,
para um ponto coberto sobre a linha de crista, e observar. Quando
ele sinaliza "em frente", o caminho está livre e o restante da patrulha
avança (figura 74).
(7) As patrulhas devem evitar, se possível, cercas e vilas. Se
for necessário passar por dentro de vilas ou vasculha-lhas, grande
cuidado deve ser tomado, pois cada casa ou porão pode ocultar um
inimigo. Vigie cuidadosamente as janelas, portas e telhados das
casas. Avance vagarosamente e com precaução (figura 75).
(8) Se uma patrulha é surpreendida e obrigada a combater, o
homem que primeiro perceber o perigo grita "EM FRENTE", "DIREITA", "ESQUERDA" ou "A RETAGUARDA". Todos os homens
viram-se para a direção do homem atacado. Os homens dos flancos
avançam um pouco em frente e depois fecham sobre o inimigo pelos
flancos. O comandante da patrulha e os homens que com ele se

FIQURA 73 — Dispositivo da patrulha quando parada, em
observação
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FIGURA 74 —• Método de reconhecer uma casa
um riacho
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FIGURA 75 — Formação da patrulha passando por dentro
duma povoação
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encontram assaltam o inimigo. Durante o combate, os elementos um
patrulha empregam os seus sinais de reconhecimentos. Se necess^
rio, o comandante designa um homem que esteja perto para se mante
fora do combate.
Estes espaços são reservados para o C. T.
Arquivada às: C. T. n.°

Como remetida
MENSAGEM

Data 20 Dez. 40

N." 2

Ao Of. Cmt. da Cia. A
1.

metralhadora inimiga atirando
de uma posição próxima ao \~
muro de pedras. Vejo 1 arma
~*""
apenas no ponto marcado do
"Mtr"

2.

A pitrulha está, agora, no
ponto B

3.

O estatela comunicara meus
próximos movimentos

*>

J

Cmt. da patrulha n." l
FUNÇÃO DO REMETENTE
Jonas,

SOO

Campo de trigo

9,20
HORA EM QUE FOI

Cabo

Assinatura e graduação do remetente
FIGZRA 76 — Exemplo de mensagem

(9) O comandante da patrulha decide se deve transmitir as informações obtidas, imediatamente, por mensageiro, ou se deve esperar
para fazê-lo no regresso da patrulha. Somente ele tem autorização
para falar ou prender civis, apreender telegramas e correspondência

postal. Aí patrulhas não permitem (]i.K> os civis passem por elas
o u as precedam.
(10) Na figura 76 se vê, como exemplo, uma mensagem que,
como comandante de patrulha, você pode ter de transmitir. Após
redigir a mensagem, você deve mostrar, ao mensageiro que a vai levar,
a localização da cerca do pedra, do bosque e da metralhadora, e lhe
explicar suas intenções. O croqui pode ser feito apressadamente e
üão requer grande habilidade. Deve conter somente as informações
indispensáveis. Se o comandante da Companhia A deseja saber o
que você vai fazer, ele interrogará o mensageiro a respeito. A vantagem disto reside no fato de que, no caso de o mensageiro e a mensagem serem capturados por uma patrulha inimiga, não haverá nada
na mensagem que revele onde se encontra, no momento, o "cabo João".
Escrever "PERMANECEREMOS EM B" é mostrar ao inimigo como
capturá-lo.
(11) Um bom esclarecedor será, ordinariamente, um bom paírulhador. Contudo, você deve lembrar-se de que, como patrulhador,
deve obedecer aos sinais ou comandos do comandante da patrulha,
sem exitação. e não pode fracassar. Você não está, enlão, agindo
isolado.
(12) Uma vez que, à noite, á costume lançar-se muitas patrulhas para fazer prisioneiros, ou executar missões que exijam combate,
a patrulha deve exercitar-se nos processos de combate noturno e na
preparação de emboscadas, até alcançar um alto grau de eficiência.
Somente por meio de uma série de exercícios repetidos é que cada
homem da patrulha aprende a desempenhar o seu papel, sem hesitação
e corretamente, adquirindo, assim, confiança na capacidade da paIrulha em conjunto (figura 77). Não atingindo esse grau de instrução, mais cedo ou mais tarde a patrulha irá sofrer pesadas perdas.
c) Patrulhas de segurança. - - (i) Um G.C. ou parte de um
O.C. pode ter de agir como ponta (de vanguarda ou de retaguarda),
ou como patrulha de flanco, durante a marcha ou o combate de uma
unidade.
(2) Ponta de vanguarda. — A ponta de uma vanguarda é uma
Patrulha de segurança. Desloca-se pelo eixo de marcha e evita que
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um inimigo localizado na estrada, ou em suas proximidades, a b r a '
fogo de surpresa sobre as tropas que protege. À retaguarda cia-,
ponta marcha o escalão de reconhecimento propriamente dito. A j
distância entre eles varia com o terreno e se é dia ou noite; nor-|
malmente, entretanto, a ponta não precede o escalão de reconheci-s
mento a mais de 300 metros. Agindo na ponta, você verá que a
mesma é organizada de modo a facilitar o seu controle pelo comandante, a torná-la menos vulnerável ao fogo inimigo e a permitir
a todos os seus elementos atirarem rapidamente para a frente ou
para ambos os flancos. Ela marcha, normalmente, em ambos os
lados da estrada e atira contra todas as forças inimigas dentro do
alcance eficaz de suas armas. Quando não lhe for possível recalcar
o inimigo, mantém-se em posição e cobre a ação do escalão de reconhecimento. A presença de um inimigo situado além do alcance
útil de seus fuzis é informada por um sinal convencionado. A ponta
observa a frente e os flancos, mas não reconhece os flancos do eixo
de marcha. Quando a coluna faz alto, a ponta destaca para a frente
um ou mais observadores.
(3) Ponta de retaguarda. - - Agindo na ponta da retaguarda,
você auxilia na proteção da sua coluna, em marcha. A formação da
ponta da retaguarda é idêntica à da ponta da vanguarda. Entretanto,
como membro da ponta da retaguarda, vocô pára, para atirar, somente
quando o inimigo ameaçar interferir na marcha. Nenhuma outra
tropa irá deslocar-se para lhe apoiar, mas, quando o inimigo atacar
com forças consideráveis, outras tropas tomarão posições na retaguarda para protegê-lo. Quando for forçado a recuar, retraia-se para
um dos flancos, a fim de que as tropas à sua retaguarda possam atirar
sobre o inimigo.
(4) Patrulha de flanco. -- (a) Uma patrulha de f lanço é uma
patrulha de segurança. As patrulhas de flancos podem agir de duas
maneiras: dirigem-se para um lugar designado, onde se mantêm por
um determinado espaço de tempo, para depois, aí mesmo, se reunirem
à coluna; ou marcham por um determinado caminho. Informam, por
meio de sinais ou mensageiro, sobre as forças inimigas por elas
observadas.
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FIGURA 77 — Emboscada noturna
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(b) Uma patrulha do flanco, de uma coluna em marcha, dês- :
loca-se de modo a poder proteger a coluna contra o fogo das armas
portáteis do inimigo, às distâncias entre 300 e 600 metros.
(c) No combate, o flanco da unidade a que vocò pertence pode
ficar exposto. Em tal situação, patrulhas de segurança dos flancos
tão destacadas para proteger o flanco exposto. Estas patrulhas, não
somente informam sobre as forças inimigas e os movimentos das
mesmas, como também sobre os movimentos das forças amigas que
elas possam ver.
234. SEGURANÇA DURANTE o ALTO. — a. Os destacamentos com
a missão de proteger uma tropa que se acha descansando ou estacionada são chamados postos avançados. A finalidade geral de um
posto avançado é obter informações, observar lugares de onde o inimigo possa atacar o grosso das forças estacionadas e retardar tropas
inimigas que avançam em direção à sua posição. Em particular,
o posto avançado deve proteger o grosso das forças, a fim de que
elas possam descansar ou trabalhar sem serem incomodadas e, em
caso de ataque, manter o inimigo afastado, durante o tempo suficiente
para que o grosso das forças possa preparar-se para combater. Se
você é o vigia nos postos avançados, deve estar alerta todo o tempo
em que estiver no seu posto, mas deve evitar alarmar desnecessariamente o comandante do posto.
(b) Para uma unidade do efetivo de uma companhia, esquadrão
ou bateria, o sistema de postos avançados comporta apenas alguns
vigias e patrulhas. Nas unidades maiores, será necessário uma organização de postos avançados maior e mais completa. Devido à
existência de forças motorizadas e blindadas em todos os exércitos
modernos, os postos avançados devem assegurar à unidade proteção
em todas as direções. O elemento dos postos avançados mais próximo
do inimigo é um órgão de observação, chamado posto de vigilância.
A retaguarda dos postos de vigilância, existem mais tropas, organizadas em destacamentos chamados pontos de apoio que guarnecem a
linha de resistência dos P.A.
c) Se você faz parte de um posto de vigilância, não deve acender
fogo ou fumar, a menos que tenha recebido permissão para fazê-lo.
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I<'I«I:KA 78 — Postos avançados de nina pequena
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Deve evitar conversar alto ou qualquer outro barulho. A posição
de cada posto de vigilância pode ser organizada, dispor de trincheiras
e ser sempre bem mascarada. Vocô deve conservar o seu armamento
sempre à mão e não pode retirar o equipamento. Os seus deveres,
como vigia, estão descritos no artigo anterior.
d) Você pode ser escalado, também, para o serviço de patrulha,
em um posto avançado. As patrulhas dos postos avançados operam
dentro ou além de nossas linhas. Algumas patrulhas agem além
de nossas linhas, com missão de reconhecimento na direção do inimigo.
Outras operam dentro de nossas linhas, com o fim de manter a ligação entre os diversos elementos dos postos avançados e fiscalizar o
serviço executado na linha de vigilância. As patrulhas dos postos
avançados compõem-se, pelo menos, de dois homens e um bom comandante, que, em missões importantes, pode ser um oficial. As patrulhas colhem informações sobre o terreno e sobre a localização e
movimentos do inimigo. Qualquer acidente do terreno próximo à
linha de vigilância, que possa ocultar tropas inimigas, deve ser
freqüentemente reconhecido por patrulhas que procuram averiguar
?e o inimigo, porventura, não conseguiu atingir aquela região, sem
ser visto. Quando em serviço de patrulha, você atira somente em
defesa própria ou para dar o alarma. Patrulhas e outros elementos
não devem deslocar-se por terreno descoberto, nas vizinhanças dos
postos de vigilância.
e) Se você for de cavalaria e tiver de estabelecer um posto de
vigilância, lembre-se de que os cavalos devem ser conservados o mais
próximo possível do posto. Este fato exigirá um estudo cuidadoso,
a fim de que os animais possam ser forrageados e beber, ficando sempre protegidos contra a observação e o fogo do inimigo.
235. SEGURANÇA EM MARCHA, a. Vanguarda é um elemento
de uma tropa, destacado para a frente, a fim de protegê-la durante
a marcha. O principal encargo da vanguarda é proteger o grosso
ria tropa contra ataques de surpresa e repelir pequenos destacamentos
inimigos. Suas obrigações principais são:
(1) Guardar-se contra surpresas e obter informações por meio
de patrulhas.
Vários postos de vigilância, em serviço
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(2) Repelir pequenos destacamentos inimigos e evitar que os
mesmos observem, atirem ou retardem o grosso da tropa.
(3) Remover obstáculos e fazer reparos na estrada, para facilitar
a marcha contínua da coluna.
(4) Retardar o avanço de forças superiores do inimigo, o tempo
suficiente para permitir que o grosso da nossa tropa possa preparar-se
para combater.

Uma ponta compõe-se, geralmente, de um G . C . ou parte de
um G.C. Ela nada mais é do que uma patrulha com uma determinada missão.
e) Você numa vanguarda, pude fazer parle do uma ponta ou de
qualquer uma das outras patrulhas lançadas com a missão de vasculhar
o terreno a fim de verificar se o inimigo não preparou alguma surpresa para o grosso da nossa tropa.
l PONTA
|ESCALÃO DE

VANGUARDA

RECONHECIMENTO

ESCALÃO DE COMBATE
FLANCOGUARDA

FLANCO-I
GUARDA j
DIREÇÃO DE

DIRCÇAO DE

MARCHA

MARCHA

GROSSO
GROSSO

RETAGUARDA
FIOURA 80 — Dispositivo dos destacamentos de
segurança em marcha, em relação ao grosso

(5) Quando encontrar o inimigo numa boa posição defensiva,
balizar a linha por elo ocupada e proteger o grosso da tropa durante
a sua preparação para o ataque.
6) Uma vanguarda cuida de sua própria segurança e colhe informações lançando patrulhas para a frente e para os flancos. O elemento mais avançado da vanguarda é chamado ponta (figuras 80 e 81).

FIOURA 81 — Vanguarda de urn pequeno
elemento

d) Se a ponta de uma vanguarda é recebida a tiros pelo inimigo,
ela deve desenvolver-se e, combatendo, tentar continuar a sua marcha.
Isto tem como objetivo evitar que pequenos destacamentos inimigos
(ontem retardar o avanço do grosso da nossa tropa. As patrulhas
de flanco auxiliam nesta operação e, se o inimigo não se retira, procuram localizar seus flancos. Se necessário, toda a vanguarda entra
om ação a fim de limpar o caminho para o grosso da tropa.
e) Retaguarda é um destacamento com a missão de proteger
o grosso das forças contra um ataque vindo da retaguarda; Em uma
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retirada, retarda, pelo fogo e por todos os meios possíveis, as tropas
inimigas que fazem a perseguição, a fim de que o grosso possa afastarse do inimigo. A organização de uma retaguarda é idêntica à de
uma vanguarda, porém invertida, isto é, os vários escalões seguem
atrás do grosso, em vez de precedê-lo. Além disso o escalão de reconhecimento marcha atrás do escalão de combate e a ponta atrás do!
escalão de reconhecimento. A retaguarda aproveita ao máximo as
oportunidades para obstruir o caminho e ocupar boas posições de
onde possa atirar sobre o inimigo e obrigá-lo a desenvolver-se. O
combate não deve ser mantido a ponto de a retaguarda se deixar
aferrar e ficar impossibilitada de retrair-se para outras posições (figura 82).
/) Flancoguarda é um destacamento com a missão de cobrir o
f lanço exposto de uma coluna contra os ataques inimigos. Ela pode
instalar-se numa determinada posição para cobrir a marcha do grosso
ou pode marchar paralelamente ao grosso, para protegê-lo. A missão
da flancoguarda é evitar que o grosso seja atacado pelo inimigo, c,
quando não puder fazê-lo, retardar o inimigo o tempo suficiente
para que o grosso possa preparar-se para o combate. A flancoguarda
deve manter ligação com o grosso. Deve cuidar de sua própria segurança, à vanguarda, retaguarda e paitrulhas de flanco (figura 80) .
g) (1) Quando a marcha é feita perto do inimigo, medidas especiais de segurança devem ser tomadas, durante os altos, para garantir a proteção contra surpresas ou ataques.
Quando o alto é de
curta duração (menos de meia hora), o escalão de reconhecimento
e o escalão de combate descansam no próprio eixo de marcha. A ponta
e as patrulhas de flanco ocupam posições de onde possam fazer uma
boa vigilância. Se necessário, outras patrulhas podem ser lançadas
pelo escalão de reconhecimento e pelo escalão de combate. Estabelecem-se postos de vigilância contra aviões e contra carros, para dar
o alarma em caso de aproximação de aviões e carros de combate blindados inimigos.
(2) Se o alto é de duração superior a meia hora, a tropa, geralmente, se estabelece em alto guardado. Postos de vigilância são
destacados para a frente e para os flancos e, a não ser que tropas
amigas estejam próximas da retaguarda, serão destacados, também,

para a retaguarda. Os postos da frente e dos flancos são fornecidos
pela vanguarda. Os postos de retaguarda, quando necessários, são tirados da retaguarda. Antes de retomar a marcha, os postos de
vigilância recebem ordens, por meio de sinais, para se recolherem e,
quando todos tiverem voltado às suas formações de marcha, a mesma
é, então, reiniciada. Os elementos de segurança nos altos guardados
observam particularmente as estradas e as vias de acesso que conduzem ao grosso, procurando, sobretudo, assinalar a aproximação de
destacamentos motorizados ou mecanizados inimigos.
6) Todas as armas agem da mesma maneira, quanto às providências a serem tomadas no tocante à sua própria segurança. Nas
unidades de cavalaria, blindadas ou motorizadas, entretanto, as distâncias entre os destacamentos de segurança e o grosso são maiores
do que nas tropas de infantaria, devido à maior velocidade destas
unidades.
Os elementos de segurança destas tropas rápidas marcham, às vezes, por lanços, combinando seus movimentos da mesma
maneira como o fazem os esclarecedores. Assim, a ponta da vanguarda desloca-se, rapidamente, para a frente, até alguma crista ou
outro acidente favorável, de onde possa observar na direção do inimigo;
se nada há de anormal, faz sinal à unidade que cobre, para avançar.
O comandante da ponta escolhe, então, outro acidente de terreno
favorável e retoma a sua marcha, tirando vantagem das cobertas
fxistentes. Enquanto a ponta faz isto, a unidade, imediatamente
à retaguarda, fica pronta para proteger a ponta, atirando sobre qualquer elemento inimigo que tente deter a sua progressão. Contudo,
às vezes, quando a marcha do grosso é muito rápida, ou em caso de
escuridão ou nevoeiro, os destacamentos de segurança não se deslocam
por lanços: marcham de maneira contínua. •
236. SEGURANÇA NA DEFENSIVA. — a. Quando a sua unidade está
na defensiva, a segurança contra um ataque de surpresa é estabelecida pelos vigias, patrulhas, postos de vigilância, postos avançados, um
sistema de alarma e pelos obstáculos naturais e artificiais. Os obstáculos naturais que podem oferecer alguma proteção, dificultando o
ataque do inimigo, são: os rios, canais, lagos, pântanos ou terreno
lamacento, ravinas. montanhas íngremes e outros acidentes que di-
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ficultam o movimento. Todavia podem ser atravessados e devem,
portanto, ser vigiados e defendidos.
b) Os obstáculos artificiais mais empregados para proteção são:
trincheiras ou abrigos, redes de arame farpado, barricadas, crateras
na estrada, armadilhas e minas. Da mesma maneira que com os obstá-*
culos naturais, o inimigo pode, também, remover ou atravessar os obstá.

GROSSO

DIREÇÃO DE
MARCHA

ESCALÃO DE COMBATE

ESCALÃO DE RECONHECIMENTO
l PONTA DE RETAGUARDA
FIGURA Si — Retaguarda rle um pequeno
elemento

culos artificiais, se não for impedido. Uma coisa, pois, não deve
ser esquecida, depois de se ter decidido aproveitar um obstáculo natural
ou artificial: esse obstáculo de^o ser batido pelo fogo, especialmente
pelas metralhadoras. Os obstáculos retardarão o inimigo. Quando
ele tentar removo-los ou transpô-los, o fogo o deterá.
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c) (1) No Exército há unidades especialmente organizadas com
n missão de garantir a proteção contra aviões e contra veículos blindados. Se você pertencer a uma destas unidades receberá instruções especiais, quanto ao emprego do armamento dessas unidades.
Entretanto, se não fizer parte de uma delas, você deve tratar de empregar todos os esforços no sentido de prover íi sua própria segurança
com o armamento e outros meios ao seu alcance. Como foi explicado
anteriormente, sua melhor proteção contra aviões voando baixo é
a coberta; conserve-se imóvel no lugar e atiro contra o avião coim
qualquer arma, a menos que tenha recebido ordens em contrário.
(2) Mesmo onde existir obstáculos naturais, uma segurança maior
deve ser prevista contra veículos blindados, empregando-se obstáculos
artificiais do modo a se ter proteção contra ataques vindos de qualquer direção. Armadilhas e minas contra carro podem ser empregadas, embora isto seja, em geral, tarefa das unidades de engenharia
ou de unidades maiores. As barricadas são particularmente eficazes
para deter os veículos blindados, obrigá-los a diminuir a marcha ou
fazê-los abandonar a estrada. Estes obstáculos podem ser facilmente
construídos, aprofundando-se c alai giwido-se crateras existentes, produzidas por bombardeios, derrubando-se árvores ou postes telefônicos,
ou colocando autos o caminhões velhos atravessados em locais onde
os veículos blindados não possam deixar a estrada, devido à inclinação do aterro ou corte ou devido à existência de valas. O valor
destes obstáculos é grandemente aumentado, quando forem batidos
pelo fogo, o que impedirá o inimigo de removê-los.
(3) Você deve estar alerta para evitar que quinta-colunistas ou
tropas paraquedistas que tenham sido lançadas à retaguarda das
nossas linhas removam estes obstáculos. Se você for destacado para
vigiar um obstáculo, não permita que ninguém mexa no mesmo ou o
remova, a não ser alguém que, fora de dúvida, possua autoridade para
fazê-lo. Se está em dúvida, detenha-o, até que um dos seus oficiais
ou graduados chegue. Se ele tentar atacá-lo ou fugir, atire.
237. SEGURANÇA NO ATAQUE, a) Ao se aproximar do local, certo
ou provável, onde se encontra o inimigo, a segurança de sua unidade
é garantida por esclarecedores que cobrem a progressão. Eles marcham na frente da unidade e vasculham minuciosamente o terreno.
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A sua ação forçará o inimigo a abrir fogo, antes que destacamentos
maiores da unidade .cheguem ao seu alcance, revelando assim a sua
posição. Ao chegar mais próximo da posição inimiga, aumenta-se
a segurança, dividindo a unidade em outras menores, de maneira a
formar pequenas colunas de G.C. ou pelotão, ou dcsenvolvendo-a em
atiradores. A prontidão de sua unidade para o combate é aumentada se
ela adotar um dispositivo que lhe permita deslocar-se em qualquer direção e garantir sua própria segurança contra qualquer
ataque inimigo. Maior proteção lhe pode ainda ser proporcionada'
pelo fogo de metralhadoras e de outras armas que apoiam a sua progressão neutralizando as armas inimigas até que ela possa atingir as
posições ocupadas pelo inimigo e desalojá-lo daí.
6) Se sua unidade faz alto durante o ataque, ela instala imediatamente, na sua frente, um ou mais postos avançados de combate,
a fim de cobrir-se e proteger-se até ficar pronta novamente para
continuar o ataque. Um posto avançado de combate abre fogo sobro
o inimigo o mais longe possível. Quando as forças atacantes já se
encontram muito próximas, o posto avançado de combate se retrai. Os
itinerários de retraimento escolhidos não devem impedir que a tropa
da retaguarda atire sobre o inimigo.
c) Se o combate é interrompido devido à escuridão, estabelecem-se, imediatamente, postos avançados de combate. À noite, serão
localizados mais próximos da sua unidade do que durante o dia.
Os postos avançados de combate destacarão postos de escuta para
alertar às unidades da aproximação de patrulhas ou tropas inimigas.
Executarão um reconhecimento intenso durante toda a noite, a fim
de descobrir qualquer mudança no dispositivo, intenções ou situação
do inimigo.
d) Durante o combate pode acontecer que um dos ílancos da
sua unidade fique exposto. Isso significa que não há tropas amigas
nas proximidades do mesmo. Quando isso acontecer, uma patrulha
de flanco deve ser enviada para esse flanco. A sua missão é evitar
que o inimigo faça um envolvimento, ataque o flanco exposto ou a
retaguarda, ou dar alerta à unidade sobre essa intenção do inimigo.
Esta patrulha de flanco regula seus movimentos pelos da unidade
que protege. Pode permanecer em posição num determinado

ponto, ou, se a sua unidade está progredindo, deslocar-se rapidamente, de uma posição para outra. Quando a patrulha ocupa uma
posição, cada homem escolhe dois locais de tiro, um para atirar
para a frente e para o flanco e outro para atirar para o flanco e para
a retaguarda. A patrulha deve ficar permanentemente em ligação
com a unidade por ela protegida. Um homem é sempre escalado
para ficar constantemente em condições de escapar e voltar à unidade,
no caso de a patrulha ser capturada. Levam-se ao conhecimento do
comandante, de acordo com as instruções recebidas, as informações
sobre as atividades do inimigo ou de tropas amigas que forem notadas
nesse flanco.
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de você se sentir realmente, doente. Se se t r a t a r de um resfriado,
dor de cabeça, diarréia, olhos congestionados, manchas no corpo ou
febre, você deve sei- e x a m i n a d o por um oficial médico, logo que possível. M u i t a s moléstias conlagiosas mineram com A s t c s sintomas;
assim sendo, você não «leve esperai', mas. imediatamemto, consultar
um oficial médico, evitando, assim, contagiar os companheiros.
Sua doença será, também, menos grave se o tratamento começar
o mais cedo possível.
CAPÍTULO

14

HIGIENE MILITAR E SOCORROS DE URGÊNCIA
Artigo I.
II.

Higiene Militar
Socorros de urgência

Parágrafos
238-253
254-276

ARTIGO I

HIGIENE MILITAR
238. Antes de entrar para o Exército, você passa por um exame
físico rigoroso. Uma vez aceito para o serviço militar, é sou dever, i
para com a Pátria e para consigo mesmo, conservar-se com saúde e
pronto para qualquer serviço. Se você se lembrar e seguir as poucas
regras simples dadas abaixo, será grandemente recompensado. Seguindo estas regras, relacionadas com o exercício diário da instrução
militar, conservar-se-á em excelentes condições físicas e voltará à j
vida civil, sentindo-se melhor e mais forte, do que quando entrou
para o Exército.
239. Se em qualquer ocasião, não estiver se sentindo bem ou
achar que tem qualquer doença, apresente-se, imediatamente, ao seu
primeiro sargento ou ao sargento de dia à sua unidade, que o encaminhará a um oficial médico.
Nunca tente tratar-se sozinho, porque você pode prejudicar-se
seriamente ou tornar-se uma fonte de perigo para seus camaradas.
O perigo de passar uma doença de um para outro homem é, normalmente, maior, quando a doença está em início e, ern geral, antes

240.
Mantenha-se afastado de qualquer pessoa doente, a menos
que ela esteja sob seus cuidados.
241. Um corpo sem higiene pode ser a causa da moléstia. Tome
banho freqüentemente ou pelo menos, duas vezes por semana. Tome
especial cuidado com suas axilas, com as partes entre as pernas (virilhas), com os pés e o prepúcio. Lave as mãos, sempre com cuidado,
antes de comer e depois de utilizar a privada, pois é possível que
tias sejam contaminadas por germes de doença que se misturarão à
comida e penetrarão no organismo. Há mais probabilidade de se apanhar estes germes nas mãos, quando se utilizam as privadas. Se não
existem banheiros, esfregue o corpo freqüentemente, com um pano
molhado, com especial atenção pelas axilas, região entre as pernas e pés.
242. Lave freqüentemente as peças interiores do vestuário, tais
romo cuecas, camisetas, camisas e meias que deverão ser trocadas, no
mínimo, duas vezes por semana. Não havendo água, amarrote bastante seu vestuário, sacuda-o bem e pendure-o ao sol, pelo menos durante
duas horas. Tenha cuidado com os piolhos. Sentindo uma coceira
rontínua no corpo ou na cabeça, apresente-se imediatamente ao oficial
médico.
243.
Quando o vestuário ou os seus borzeguins ficarem molhados, mude-os logo que possível; permanecendo com o uniforme molhado ou com os pés úmidos, é quase certo você apanhar um resfriado
ou qualquer outra doença séria.
244. Conserve a boca limpa, escovando cuidadosamente os dentes,
pelo menos, duas vezes por dia, sendo que uma delas, sempre antes
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de ir para a cama. Escove as partes interior e exterior dos dentes,
principiando nas proximidades das gengivas, até à face cortante dos
dentes. Se permanecem detritos de comida entre os dentes, devem
ser prontamente removidos, tomando cuidado para não ferir as ger
givas. Se os dentes estão ruins ou doem, apresente-se ao oficia
cientista.
245. Habitue-se a movimentar os intestinos, regularmente, uma
vez por dia, à mesma hora, se possível. Vá sempre às privadas, para
urinar ou evacuar. Utilizar o terreno para este fim é perigoso
para todos. As moscas ou outros insetos podem aparecer nesses
locais, recolher micróbios e depositá-los, depois, na comida. Estes
micróbios podem ser também, carregados pela chuva ou drenados para
poços ou para uma corrente de abastecimento de água de alguma cidade
ou de seu acampamento ou posto.
246. Beba bastante água, varias vezes, por dia; mas não beba
muita, de uma só vez, especialmente quando você estiver com muito
calor, após um esforço. Beba no seu próprio copo ou caneco ou da
nima fonte. Nunca utili/e um caneco já utilizado por outros; talvez
alguém tenha deixado micróbios vivos no mesmo, através da boca
ou das mãos, e você pode contrair uma doença, servindo-se dele. Pela
mesma razão, não troque cachimbos, charutos, instrumentos musicais
de sopro, lenços, toalhas ou aparelhos de barbear.
247. Não se esqueça de usar o seu mosquiteiro quando os mosquitos aparecerem. Certifique-se de que o mesmo está bem armado
p não tem buracos.
248. As moscas e baratas carregam, freqüentemente, micróbios
de moléstias e os deixam sobre a comida e em outras coisas, sobre as
quais passam. Livre-se das moscas por todos os meios. Sempre que
vir uma mosca no alojamento, mate-a. Certifique-se de que as telas
fias janelas e das portas estejam bem fechadas.
Os recipientes de comidas e latas de lixo devem estar sempre
bem fechados. Os restos de comida, as cascas de fruta e o estrume
nunca devem ser deixados, no terreno, nas proximidades do posto ou
í-stacionamento.

249. Conserve o seu alojamento limpo. Se você descobrir percevejo na sua cama ou no nlonamento, avise ao comandante da
companhia.
250. Conserve o seu cabelo curto e as unhas limpas. Este é
um ponto importante se você é escalado para cozinheiro, padeiro ou
para outros serviços, em que lidará com comida.
251. a) Evite doenças venéreas. Estas moléstias são quase
sempre contraídas pelo contato sexual com uma mulher contaminada.
Após o contato sexual, apresente-se imediatamente, para a profilaxia.
O tratamento prafilúlico deve ser eomipleto c as prescrições, seguidas
sem restrições. Quanto mais cedo a apresentação para este tratamento, pelo menos, duas horas após o contato, menor será a probabilidade de apanhar a doença.
6) Se perceber que contraiu uma doença venérea, apresente-se
ao oficial médico, imediatamente, e faça exatamente o que for por
ele indicado. Qualquer doença venérea pode ser curada muito mais
rapidamente se o tratamento adequado for iniciado cedo. Antes de
tudo, não tente tratar-se de si mesmo ou consultar um curandeiro.
Qualquer destas duas coisas pode resultar em danos sérios ao corpo
e à saúde, que não o abandonarão ,até o fim da vida.
252. Conquanto todas as regras mencionadas acima sejam de
igual importância na campanha, como no posto ou acantonamento, as
que se seguem são de importância especial no serviço de campanha.
a) Tenha muito cuidado com a água que beber. Não se deve
beber água de uma corrente, fonte, fosso ou torneira, antes da mesma
ser julgada pura por um oficial médico ou antes que um aviso tenha
sido colocado nesse sentido. Quando forem expedidas ordens para que
toda água potável seja fervida, asseguro-se de que a água foi de fato
fervida, por 20 minutos, e não, simplesmente, esquentada por uns
momentos. Será, freqüentemente, fornecida água, para beber, purificada em recipiente esterilizador, conhecido como "Lyster bag".
Estes recipientes são, geralmente, colocados no local de reunião da,
companhia, ou próximos da cozinha da companhia. Quando isto tiver
sido feito, beba somente da água deste recipiente. Não se preocupe
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com seu gosto peculiar; ela não lhe fará
motivado por um pó que a Iniendência do
cação da água. A água purificada desta
que a micção seja um pouco dolorosa,
prejuízos.

o mínimo mal; o gosto é
Exército destina à purifimaneira pode fazer com
mas isto não acarretará

Deixe a água correr diretamente da torneira do saco para o
caneco. Não guarde o caneco dentro da mochila e, tão pouco, não
beba água, encostando os lábios à torneira.
b) Tenha especial cuidado cm satisfazer suas necessidades, somente nas privadas ou nas instalações sanitárias, existentes
companhia.
c) Assegure-se de qive sua marmita, faca, ganfo e colher são
cuidadosamente lavados em água quente e espumosa e cnxaguadas em
água fervendo, após terem sido utilizados. 'Se isto não for feito era
água fervendo, o material de rancho pode a p a n h a r micróbios de moléstias de que são portadores os homens que tenham antes utilizado
a mesma água e, dêslc modo, você pode contrair alguma doença.
d) Use o mosquiteiro sempre que houver mosquitos ou quando
o comandante de companhia ordenar.
e) Tome um banco, sempre que possível. Procure piolhos ou
outros insetos no seu corpo ou vestuário e, se os descobrir, apresente-se imediatamente ao oficial médico.
f) Não se sente ou se deite diretamente sobre terreno úmido.
Quando você estiver com calor ou transpirando ou, ainda, quando as
roupas estão úmidas, não permaneça onde uma corrente de ar possa
atingi-lo. Se fizer isto, vocô sentirá arrepios e como resultado poderão surgir um resfriado, reumatismo ou pneumonia.
g) Todos os dias, se possível, pendure suas mantas e roupas ao
ar livre e ao sol, sacuda-os e bata-os com uma vara. Lave freqüentemente suas camisas, cuecas, (camisas de meias) e meias.
Sempre que possível, abra os panos de entrada de sua barraca,
de modo que o ar e o sol possam penetrar nela. Conserve sua barraca ventilada, à noite.
/O Faça um rego para afastar a água da sua barraca, logo que esta
tiver sido armada, mesmo que o acampamento seja somente por uma

noite- Sc não tomai' eslíi p r o v i d ê n c i a . uma chuva fraca pode pert u r b a r lòila uma noite de descanso.
/
Prepare a sua cama sempre antes do anoitecer. Se você não
lem uma cama de lona de c a m p a n h a , nivele o terreno e cave uma
pequena concaviilade para os seus q u a d r i s . U t i l i z e um pouco de palha,
p rama seca, folhas ou gravetos. Durma sobre o capote. Isto livrará seu organismo dos efeitos da u m i d a d e .
253. U mais i m p i . r t a n l e q u a n t o à sua capacidade de marchar,
como soldado, é o c u i d a d o com os seus pés. Você encontrará instruções a este respeito no artigo II. capítulo 11.
ARTIGO II

SOCORROS DE URGÊNCIA
254. Durante o serviço m i l i t a r você pode se encontrar em uma
situação em que terá de prestar socorro de urgência a um ferido, até
que um membro do Serviço de Saúde chegue.
seguintes pontos são importantes, para serem lembrados por
você :
a) Não fique nervoso; aja com rapidez, mas em silêncio.
b) Seja delicado; não l i d e b r u t a l m e n t e com um ferido; conserve
os curiosos afastados.
r] Não se exceda, além daquilo que lhe é possível fazer.
d) Um membro do Serviço Médico deve ser chamado o mais
cedo possível.
e} Faça o ferido sentar-se ou deitar-se.
/) Nunca remova uni ferido, antes da assistência médica chegar,
a menos que seja impossível conservá-lo, com vida, ao lugar em que
está ou a menos que ele tenha de ser removido, do campo de batalha,
para ser socorrido. Quanto menos um ferido for removido, logo após
ler sido atingido ou acidentado, maior possibilidade terá de se reslabclecer.
g] O calor é de grande importância para evitar calafrios e tremores, mesmo em um dia quente. Encha cantis com água quente e
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coloque-os sob as axilas e entre us pernas do ferido, sempre por fora do
seu vestuário, a fim de não o queimar. Envolva-o em mantas, capo
tes, jornais ou qualquer outra coisa que esteja à mãe, para mantê-lo
quente. Se ele estiver consciente e não apresentar ferimentos no
estômago, garganta ou boca, uma bebida quente lhe poderá ser dada.
/O Não introduza líquidos em sua boca se ele estiver inconsciente;
podem fazer mal.
i) Não tente reanimar um ferido inconsciente. Deixe-o imóvel,
estanque o seu sangue e conserve-o agasalhado.
j) Nunca toque em um ferimento com qualquer objeto sujo,
como, por exemplo, mãos sujas ou água e ataduras que não estejam
esterilizadas. Isto pode causar o envenenamento do sangue. Não
lave o ferimento.

interior, se abre. Esta caixa contém, também, dois alfinetes de se-urança enrolados em papel parafinado.
6) Para usar a caixa de curativo individual, remova cuidadosamente o invólucro e, também, o papel, de um dos pacotes, sem desdobrar
a compressa, ou atadura, conservando-o entre o polegar e os demais
ledos. Quando estiver pro-nlo para fazer o curativo no ferimento,
abra a compressa, puxando os dois rolos e tendo cuidado para não
locar no lado interno da compressa corn os dedos ou qualquer outra
coisa. Ainda segurando um dos rolos de atadura, em cada mão,
aplique a compressa no ferimento, enrole, depois, a atadura em volta
Io membro ou parte do corpo, e amarre as duas extremidades ou
prenda com alfinetes de segurança. A segunda compressa e atadura
:iodem ser aplicadas sobre a primeira, servir como tipóia, se o braço
estiver ferido ou ligar as duas pernas, se uma está ferida.
c) No caso de dois ferimentos opostos um ao outro, aplique a
um deles uma compressa fechada, ao outro uma aberta e conserve
ambos os curativos nos seus respectivos lugares, com a atadura do
último.
d) No caso de dois ferimentos que não sejam opostos um ao
outro, amarre uma compressa sobre cada um deles.
e) Em um ferimento demasiadamente grande para ser coberto
por uma compressa, arrebente a linha que a mantém dobrada, des'lobre-a e aplique-a como foi indicado acima.
f) Se o conteúdo de um pacote não é suficiente para cobrir,
cumpletameflte, um ferimento, use vários pacotes.
g) Todos os ferimentos sangram; uns mais, outros menos. Alguns sangram abundantemente porque uma grande veia ou artéria
foi cortada, e você deve saber como fazer parar esta grande perda de
sangue, ou hemorragia, como é chamada. Lembre-se de que geralmente todos os ferimentos sangram um pouco, e que, em regra, esta
hemorragia cessa em poucos minutos, se o paciente permanecer imóvel; lembre-se, também de que a forte pressão das almofadas e ataduras porão fim a esse derramamento. Todos os ferimentos graves
devem ser pensados e, se possível, convém usar talas, no caso de fraturas. Isto assegurará a imobilização e evitará a hemorragia.

k) Exponha o ferimento, desabotoando, desatando ou cortando
o fardamento, borzeguins, perneiras ou botas. Abra todas as peças
do vestuário que prejudiquem a circulação do sangue ou a respiração,
mas faça-o delicadamente.
255. PACOTE DE CURATIVO INDIVIDUAL. Entre os artigos do equipamento distribuído a você, encontra-se um pequeno pacote de curativo individual. Consiste de uma pequena bolsa hermèticamente fechada e carregada presa ao seu cinto. Ao colocar o pacote nesta bolsa,
conserve sempre o anel para baixo, no fundo da bolsa, de modo que,
ao ser retirada da bolsa, o anel não fique preso à caixa e ela seja aberta
acidentalmente. Nunca abra o pacote até que se faça necessário o
seu uso, para o tratamento de um ferimento.
256. Uso DA CAIXA DE CURATIVO INDIVIDUAL. As seguintes indicações o auxiliarão na utilização da caixa de curativo individual:
a) A caixa contém dois curativos esterilizados, cada um envolvido em papel parafinado. Cada curativo consiste de uma ligadura
de gase (com 4 polegadas de largura e 81 de comprimento), à qual
é costurada, no meio, uma "compressa" ou almofada de gase. O
curativo é preparado de maneira que a compressa (dobrada) fica do
lado de dentro e um rolo de atadura fica de cada um dos lados de
fora. Quando os rolos são puxados, a compressa que se acha no
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ro257. HEMORRAGIA, a) O seccionamento das veias R a r t é r i a s provoca a mais perigosa das hemorragias, p o r q u e o s a n g u e corre maii
nais
seja
rápido e causará a morte da vítima, a menos que o sangue se
estancado. Na hemorragia provocada pelo secionamenlo das a r l > •ias,
o sangue esgu incha à i'ada p u l s a ç ã o do coração e tem a cor vermelha
viva.

b) Para estancar o sangue que corre do couro cabeludo, raça
pressão com as pontas dos dedos à f r e n t e < j n o u v i d o , b ^ o a c i m a do
lugar onde o maxilar inferior pode ser s e n t i d o t r a b a l h a n d o na sua
articulação, l'ma ramificação da a r t é r i a cru/.a a I V n n l e em uma
l i n h a partindo da p a r t e .superior do ouvido ali 1 a c i m a do s n p e r c í l i o .
(Veja figura 83-A) .
c) Para estairrur o sangue que corre Ho pesCOÇp e ila cabeça.
faça pressão com o polegar e os demais dedos, p r o f u n d a m e n t e , no
pescoço, à frente do músculo grande e c l a r a m e n t e v i s í v e l que vai de
detrás do ouvido até a parte superior do tórax. (Veja figura 83-B)

FIGURA 83 — Pontos onde se faz pressão

b) O sangue de uma veia corre em uma corrente vagarosa, cor
tante e é de um vermelho escuro ou púrpura.
c) Na hemorragia provocada pelo secionamento de vasos capil
rés a perda de sangue é conseqüente de um corte superficial e
geralmente, o menos perigoso.
258. PARA ESTANCAR o SANGUE, a) Para estancar, o mais rà(
damente possível, a hemorragia de artérias, faça pressão sobre
artéria, entre o ferimento e o coração.

FIGURA 84

Aplk-íiçãu do torniquete

d] Em hemorragia proveniente de ferimentos no ombro nu axila
faça pressão com o polegar profundamente, na cova a t r á s do centro
da clavícula.
e] Para estancar o sangue que corre do braço ou da mão, íaci
pressão de dentro para fora, contra o osso, logo a t r á s da parte interna
(
'o grande músculo (biceps) do braço. (Veja figura 83-C) .
f] Em caso de hemorragia proveniente de ferimento na coxa,
Perna ou pé, faça pressão, fortemente, com os p o b ^ a i v - sobre a artéria
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na parte superior do lado interno da coxa, onde a artéria passa sôt
o osso (Veja figura 83-D).
259. TORNIQUETE. a) Se a hemorragia proveniente de um fé
rimento no braço ou perna continua, apesar da pressão feita cor
polegares e os demais dedos, o sangue deve ser estancado com o
prego de um torniquete. Este consiste de uma almofada, colocada
longo da artéria e de uma tira ou faixa que passa sobre a almofad
e em volta do membro, de modo que quando apertada, comprima
almofada contra a artéria e interrompa o fluxo de sangue. No caq
de braço e da mão, a almofada do torniquete é aplicada sobre u^
ponto, no lado interno do braço, à cerca de uma largura de uma m§
abaixo da axila (veja figura 84). No caso da coxa e da perna,
torniquete é aplicado 4 ou 5 polegadas abaixo da virilha e na par
interna da coxa, onde a artéria principal passa sobre o osso (ve|
figura 85).
6) A almofada pode consistir de um rolo de atadura, de ur
pequena pedra ou qualquer outro objeto duro coberto por um envol
tório que o torne menos áspero; e uma atadura, cinto, lenço ou gra
vata pode ser usada como atadura. Após amarrar a atadura frous
mente em redor do membro, a pressão necessária pode ser obtida pás
sando um objeto de madeira ou a baioneta sob a atadura, no lad
oposto à almofada, e torcendo a atadura de modo que a almofada seji
comprimida firmemente sobre a artéria.
c) Gire o objeto de madeira vagarosamente e pare logo que
sangue cesse de correr, fixando, então, o objeto com outra atadurd
Pode ser prejudicial uma força demasiada ou se a pressão é mantic
por um tempo longo demais. É conveniente afrouxar à pressão
fim de cada 20 a 30 minutos e deixar o objeto frouxo, mas no luga
se não houver sinal de hemorragia. O torniquete poderá ser
tado, se a hemorragia recomeçar.
d) Não aperte o torniquete mais do que o necessário para esta
car o sangue. De qualquer modo, é doloroso.
e) Um torniquete não deve ser coberto pelo vestuário ou at
dura, de modo que não possa ser visto.
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/) Marque claramente na chapa do paciente, "Torniquete", com
a data e hora da aplicação. Se ele está consciente, instrua-o para
que diga a todo o oficial médico que ele esta com um torniquete.
g) Se um torniquete for deixado apertado por cerca de seis horas,
o paciente perderá provavelmente o braço ou a perna.
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FIGURA 85 — Aplicação do torniquete na coxa

260. FRATURAS. São tratados, a seguir, alguns dos ferimento»
mais comuns e aos quais você terá que prestar socorros de urgência;
e o processo que você deve empregar para tratá-los, até que chegue
algum membro do Serviço de Saúde:
a) Uma fratura é a quebra de um osso. As fraturas são mais
freqüentes nos braços ou nas pernas. Quando os ossos grandes do
braço ou da perna estão quebrados, o ferido perde o poder de controle sobre o membro o qual se relaxa e pode se apresentar torto em
vez de estendido.
6) A fratura simples é aquela em que o ferimento não provoca
a saída do osso quebrado através da pele. Uma fratura exposta é
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aquela em que o osso quebrado passa através a pelo, ficando exposto
e sujeito, p o r t a n f n , aos perigos de i n f e c ç ã o do exterior. Uma f r a t u r a
completa é aquela cm que há r o m p i m e n t o dos grandes vasos, nervos
ou músculos próximos à f r a t u r a , devido aos movimentos das extremidades pontudas e r o r l a n l e s do osso quebrado.
c) Em n e n h u m oul.ro f e r i m e n t o o r o s u l l a d o c obtido pela aplicarão do socorro de urgência e tão efica/ nas fraturas. Cuidados
inadequados e mobilidade do i i a c i e n l c logo de.pois de acidentado, podem
produzir ou a u m e n t a r o choque e d i m i n u i r as possibilidades de restabelecimento.

neles de segurança' para prender a manga da túnica à frente da mesma ,a fim de apoiar o braço. A fralda da túnica pode ser usada com
o mesmo f i m , prendendo-a com a l f i n e t e ? ou fa/endo um buraco na
borda inferior da f r a l d a e abotoando-o em um dos botões da túnica.
f/) Ao serem aplicadas as f a l a s , o membro deve ser, primeiramente, recomposto com cuidado e o osso quebrado, ajustado no lugar,
puxando-se rapidamente, porém, firmemente, a extremidade do mesmo.
se necessário; depois fixá-lo e mantê-lo em posição, com as tailas.
e) Em um braço quebrado aplique duas talas, uma na frente
e outra atrás, se o osso está quebrado próximo ao cotovelo; ou nos lados
interno e externo se a f r a t u r a é no meio ou próxima ao ombro.

Todas as f r a t u r a s ou casos cm que há suspeita de fratura, dever
ser tratados com cuidado. T-: de especial importância saber o que
se deve fazer e o que não se deve fazer.
il) A mobilidade ou remoção do p a c i e n t e logo após o ferimento
é, geralmente, m u i t o perigosa para ele. Os socorros de urgência devem ser aplicados no mesmo local onde se encontra o ferido e a
assistência médica levada à ele. em vê/ de t r a n s p o r t á - l o ao encontro
do médico.
261. TRATAMENTO ou FRATURAS, a] Exceto em caso de fratura
exposta, se a condição do ferido permite que ele ande ou seja levado
ao médico, uma perna ou braço quebrado pode ser imobilizada com
a utilização de (alas ou qualquer outro material disponível. Muitos
objetos, tais como: ripas, pedaços de madeira, coronhas, bainhas de
baionetas, feixes de gravetos, podem s u b s t i t u i r as talas, temporariamente. É importante que o lado das talas que será aplicado ao braço
ou a perna seja bem acolchoado e que as talas sejam bem seguras por
ataduras, amarrando-as acima e abaixo do local da f r a t u r a , mas não
sobre esta.
b) Em f r a t u r a s com ferimentos ou hemorragia, o sangue deve
ser estancado e o f e r i m e n t o pensado a n t e s das talas serem aplicadas.
Se possível, é preferível que, em t a i s casos, as talas sejam aplicadas
por um especialista.
c) Em fraturas do braço, este deve ser apoiado em uma tipóia,
após ter sido aplicada as talas. Tipóias podem ser feitas com ataduras. ou improvisadas com peças do vestuário, utilizando-se alfi-

Ampare o braço com uma tipóia.
/') Em um ante-hraço queiirado, coloque-o atravessado no peito,
o polegar .para cima, e a p l i q u e na lace i n t e r n a uma t a l a que se e s t e n d a
até as pontas dos dedos e uma i . u t r a na parte externa que vai até o
pulso.
b) Na fratura da clavícula. dobre o ante-braço formando um
ângulo de 90° à frente do corpo, amparando-o com uma t i p ó i a .
/t) Na fratura do fêmur aplique uma tala comprida, partindo
da axila até além do pé. pelo lado externo, e outro, da virilha abe
o pé, pelo lado interno. I'm fuzil pode ser usado como uma tala
externa e uma coronha como uma interna. Uma manta dobrada em
dois, para formar uma calha, ajudará a manter firme uma perna
quebrada.
i) Em uma perna ou calcanhar quebrado, aplique duas talas,
uma no lado externo e o u t r a no lado interno da perna, estendendo-se do
joelho até além do pé. Um sabre-baioneta e a bainha do mesmo são
úteis na falta de um melhor meio. O apoio pode ser fornecido usandose um rolo de peças de roupa e dois pedaços de madeira.
j] Se não existir meios disponíveis para a aplicação de talas,
amarre a perna quebrada à outra ou prenda o braço quebrado ao
corpo.
262. FERIMENTOS ENVENENADOS, a) O veneno de cobra atua
rapidamente. O principal c u i d a d o é evitar que o veneno caia na
corrente do sangue. Se o ferimento é em um membro, aplique um
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torniquete (garrote) justamente em cima do ferimento, para evita
a hemorragia. Uma gravata, um lenço ou uma a f a d u r a podem se
usados como torniquete. Este deve ser apertado o suficiente para
evitar que o sangue volte a circular nas veias, mas não aperte cr
demasia porque prejudicará a circulação arterial. Não o mantenha
por mais de l hora. Se a mordida for em uma parle do corpo onde
você não possa usar um torniquete, faça um corte de % por V-2 polegada, sobre cada marca de picada e, se possível, um corte ligando as
duas picadas. O corte deve ser bastante fundo, de Vi a % polegada,
para assegurar uma hemorragia livre; retire, depois, o veneno do ferimento por meio de sucção. Isto pode ser feito com a sua boca
cm esquentando uma garrafa e aplicando a boca da mesma sobre o
ferimento. O esfriamento da garrafa produz a sucção. O veneno de
cobra é inofensivo na boca, a menos que haja arranhões ou feridas
nela ou nos lábios. Conserve o paciente imóvel e consiga assistência
médica o mais rapidamente possível. Não dê álcool ao paciente. A
melhor ajuda que lhe pode dar é produzir a hemorragia livre, seguida
pela sucção.
b) Picadas de aranhas, escorpiões e outros insetos, devem ser
tratadas do mesmo modo como no caso de mordidas de cobras. A remoção do ferrão é aconselhável. Isto deve ser feito, agarrando-se o
ferrão com uma pequena pinça e retirando-o inteiro. Uma pomada
preparada ou um curativo úmido, usando uma solução diluída com
sal, soda ou amônia é de grande valia.
c) Os socorros de urgência para mordidas de animais são idênticos aos de ferimentos comuns. Você deve pedir auxílio médico,
entretanto, mesmo que o ferimento pareça ser sem importância, uma
vez que são provenientes de mordidas de animais, podem rapidamente
infeccionar, a menos que sejam devidamente socorridos.
263. DESMAIOL E mais conveniente deixar o paciente onde
caiu, se isso for mais cômodo para ele; abaixe a cabeça e ombros, elevando os seus quadris; afrouxe o vestuário. Banhar o seu rosto com
água fria e inalações de amônia uu sais aromáticos, auxiliam.
264. QUEIMADURAS, a) As queimaduras podem ser causadas por
fogo, água fervendo, vapor, calor seco e úmido, eletricidade e agentes

químicos. Elas são classificadas em graus, de acordo com a profundidade em que os tecidos foram atingidos. O choque e a infecção
devem ser previstos nas queimaduras socas.
(1) Primeiro grau - - A pele fica chamuscada (avermelhada)
mas não empolada.
(2) Segundo grau — A pele fica empolada.
(3) Terceiro grau — A pele é destruída ou carbonizada, devido
a contato com as chamas.
b) As seguintes regras se aplicam ao tratamento de urgência,
de todas as queimaduras:
(1) Não puxe o vestuário que cobre a parte queimada; corte-o e
retire-o.
(2) Não estoure ou fure as bolhas existentes.
(3) Trate do estado de choque o mais cedo possível, em todos os
casos de queimaduras graves.
(4) Quando possível, proteja rapidamente a queimadura com um
curativo esterilizado, fazendo-o como está indicado nas letras c G f
abaixo.
c) Queimaduras de primeiro grau — Ü tratamento é feito com
o fim de aliviar a dor, uma vez que a pele não está empolada e não
há perigo de infecção. Qualquer substância que alivie a dor é aconselhável. Qualquer substância oleosa, tal como: vaselina, azeite ou
óleo de rícino pode ser utilizada. Água fria ou bicarbonato dissolvido
nágua suavizam, quando imediatamente aplicados. Deve-se ter em conta
que se a queimadura é de falo séria, como no caso das queimaduras
de segundo ou terceiro grau, substâncias oleosas não devem ser
aplicadas.
d) Queimaduras de segundo grau — Neste caso a queimadura
pode ser julgada como um ferimento exposto; somente o material
que se sabe estar limpo deverá ser utilizado. Remova as peças do
vestuário que estiverem soltas mas não tente retirar o material que
estiver colado à pele. A aplicação da gase esterilizada embebida em
uma solução de sais Epsoni (de 2 colheres cheias para uma "pinta"
(medida inglesa cm 3 0.508) do água fervida é muito aconselháável. O
curativo deve ser conservado úmido e aquecido .até que uma maior as-
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sistência seja possível, ü melhor tratamento é a aplicação de gase, saturada com uma solução de 2 por cento de ácido pícrico, aplicada de
modo premanente, sem ser, todavia, acertada. Uma solução de 5 por
cento de ácido lânico, similarmente aplicada, é de igual vlaor. Nunca
aplique iodo ou substância semelhante a uma queimadura e nunca empregue alan/lão absorvente em uma superfície <iH''i>mnla. O estado
rie choque em cada caso sempre se apresenta de intensidade diferente.
e] Queimaduras de terceiro grau — Estas são sempre graves e
requerem cuidado médico imediato, ü tratamento de urgência consiste, principalmente, em conservar o paciente aquecido e tratar do
estado de choque. Se cuidado médico pode ser obtido prontamente,
o melhor, então, é colocar um curativo levemente sobre o ferimento.Se mais de 30 minutos transcorrerem antes que a assistência médica
possa ser obtida, um dos curativos usados nas q u e i m a d u r a s de segundo grau, deve ser aplicado.
d) Queimaduras por agentes químicos — Queimaduras causadas por ácidos ou alcalinos devem ser lavadas com g r a n d e quantidade de água, de preferência tépida, aíé que o agente q u í m i c o seja
inteiramente removido. Todo o vestuário deve ser cortado com uma
tesoura. Aplique um emplastro após ter sido completamente removido todo o agente químico e obtenha os serviços de um oficial médico.
Q u e i m a d u r a s nus olhos requerem grande cuidado. O melhor tratamento de urgência é i m t a r os olhos inteiramente com azeite, óleo
mineral ou óleo de rícino. Se estes não estão a mão, use água; uma
fonte, de onde saía uma c o r r e n t e d'água, é excelente para este f i m .
Depois desta operação, os olhos devem ser coberto? com um c u r a t i v o
úmido, e providenciada imediata assistência médica.
265. INSOLAÇÃO. «) A insolação é uma enfermidade m u i t o perigosa, causada, geralmente, por exposição d i r e t a aos raios do sol, especialmente quando o ar está úmido. Os sintomas são: dor de cabeça,
tonteira, opressão e, às vezes, vômitos; a pele fica quente e soca e o
rosto avermelhado; o pulso fica rápido e forte; a temperatura se eleva,
variando, freqüentemente ,entre 107° à 110° (graus Farnheit) . A
perda cie sentidos ocorre, geralmente, e o corpo se relaxa; entretanto,
podem ocorrer convulsões,

b) T r a t a m e n t o . — Remova a pessoa para um lugar sombrio
e fresco, se possível, e a f r o u x e ou r e t i r e o vestuário. Deite o paciente
de costa para baixo com os ombros elevados. Refresque a sua cabeça
com a aplicação de panos umedecidos, sacos de golo ou golo. O cérebro não pode s u p o r t a r os efeitos de altas temperaturas. Refresque
o corpo, dando-lhe banhos de 20 minutos de duração, combinados
com massagens vigorosas nos membros e no tronco. Panos úmidos
ou sacos ile gelo podem ser utilizados. Envolvendo o corpo em um
lençol e derramando água fria em cima, de vez em quando, dará bom
resultado. Não exagere estas providências. Pare de vez em quando,
para observar os efeitos sobre o paciente. Se a pele f i c a r novamente
quente, repita o t r a t a m e n t o . Não lhe ilè estimulantes para beber,
enquanto ele estiver inconsciente.
266. INTERMAÇÃO. É causada pela permanência em altas temperaturas como ar existentes nas casas de máquinas, fundições, padarias, fornos e outros lugares idênticos. Os primeiros sinais de
intermação proveniente do calor são: tonteiras, iláuseas e andar
trôpego. O rosto fica pálido, o corpo se cobre com suor e a pele fica
fria e pegajosa. A respiração torna-se débil, o pulso fraco e a temperatura normal ou algo e l e v a d a . Desmaios podem ocorrer ou uma
prostração pode se tornar perigosa. Leve o paciente para o ar livre;
deite-o de costas e deixe bebei- água fresca, salgada, à vontade (uma
colher de sal de mesa em uma p i n t a de água i medida inglesa 0,568cm3).
Chame um o f i c i a l médico, se o paciente não se restabelecer prontamente.
267. CONGELAMENTO o} Os s i n t o m a s de congelamento são: friagem em uma parte, depois dor e, finalmente, perda de sentidos. A
parte a f e t a d a torna-se branca ou de um branco azulado. Aquecer
lentamente a parte congelada, ú t i l i/ando peças extras de vestuário.
Friccione outras partes do corpo, ou envolva o local afetado, com
panos embebidos em água f r i a . Não aproxime as partes congeladas
de um fogão ou radiador quente. Não esfregue o local afetado com as
mãos ou com neve; os tecidos serão feridos e rasgados, e pode resultar
em gangrena. Cuidado médico é geralmente, necessário em casos de
congelamento.
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b) Quando um homem fica inconsciente devido ao congelamento,
leve-o, se possível, para um quarto fresco, cubra-o bem com mantas
c movimente seus braços e pernas delicada, mas firmemente. Quando
voltar a si, dê-lhe bebidas quentes e deixe-o ficar deitado, imóvel.

u) Ao lidar com um gasado utilize sempre sua máscara e luvas
>e as t i v e r . Neste caso, esfregue as mãos com cal seco ou lave-as
com sabão e água, o mais cedo possível, após lidar com a vítima.
b) Remova a vítima da área contaminada, o mais prontamente
possível. Sc puder, retire-a de terreno baixo ou florestas, para uma
encosta ou elevação. Não a conduza para um abrigo ou porão. O
gás, sendo mais pesado que o ar, descerá e aderirá às superfícies
mais baixas. Não permita, a um gasado, falar ou andar.
c) Retire o equipamento e o vestuário do corpo da vítima, a
menos que seja perigosa sua exposição ao frio, mas conserve-lhe a
máscara, até que você esteja certo de que o ar está livre de gás.
d) Lembre-se de que o gás mostarda, existente no vestuário, equipamento ou no corpo da vítima desse gás, aderirá a você ou ao seu
rc.stuário. Evite entrar em contado com mantas, padiolas ou áreas
do terreno infectados por gases.
e) Não permita às vítimas do gás mostarda esfregar os olhos, a
boca ou o corpo nem lhe coloque venda sobre os olhos.
271. GASES EM TEMPO DE PAZ. Os principais gases venenosos,
encontrados na vida civil são: gás de iluminação, monóxido de carbono
(descargas de motores), carvão vegetal e gás de minas. A primeira
coisa .a fazer, em todos estes casos, é expor o paciente ao ar livre.
O ar de um quarto aquecido é preferível ao ar extremamente frio.
Se a respiração parar, for fraca ou irregular, a respiração artificial,
pelo método Schaefer, deve ser empregada e mantida, até que a respiração normal lenha sido restabelecida. Um oficial médico deve
íer sempre chamado, uma vez que o paciente pode morrer, mesmo que
a respiração tenha sido, aparentemente, normalizada.
272. RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. Asfixia, sufocação ou cessação da
respiração ocorrem, com muita freqüência, em afogamento, choque
elétrico e envenenamento por gás. O método mais seguro e mais
eficaz na aplicação da respiração artificial é a compressão sobre o tórax
ou método Schaefer. Balões de oxigênio, encontrados em muitas praias
de banhos e postos militares, são de grande eficácia, quando em mãos
experimentadas, mas não dão o mesmo resultado que o método Schaefer, quando utilizados por inexperientes.

268. COLIGA ARDOMINAL. A eólica abdominal ou "dor de estômago", como é comumente conhecida, podo ter numerosas causas,
muitas das quais podem ser sérias. Em casos em que há náusea e
vômito, acompanhados ou seguidos de dor e moleza em todo ou em
parte do abdômen e dor ou moleza na parte inferior direita do abdômen, isto pode significar apondicite. Esta pode ocorrer, também, sem
náusea. Se você ou um dos seus companheiros apresentar estes sintomas, procure uni oficial médico imediatamente. Neste meio tempo, alimento, água e especialmente, laxativos, não devem ser tomados, até
que sejam medicados por oíicial médico.
200. FRIEIRA. Empinge do pé ou "frieira" ó uma doença de pele
muito comum. Em alguns casos ela pode ser tão severa, a ponto de
fazer cair a pele. Consiste, principalmente, de uma inflamação da
pele, entre os dedos e nas solas dos pés, mas pode aparecer, também,
nas mãos. Geralmente, dá muita coceira. É normalmente adquirida
por contato dos pés descalços com o assoalho, tapete, estrados de
madeira e piscinas; mas você pode adquiri-la, também, utilizando
toalhas, chinelos, sapatos ou outros objetos de alguém que esteja com
a doença. O cuidado com os pés, como está descrito no artigo II,
capítulo 11, é importante, na prevenção e no tratamento desta doença.
Conserve os pés secos e, após um banho, seque, cuidadosamente, os
espaços entre os dedos dos pés, antes de calçar as meias e os sapatos.
Se seus pés transiram muito, aplique um pó apropriado para os pés
(talco), duas vezes por d i a . Um cabo ou graduado de sua unidade
distribuirá este pó, quando você o pedir. Se julgar que tem frieira,
você deve consultar um oficial médico, logo que possível, para ser
curado e não passar a doença aos outros companheiros da unidade.
270. GASES UTILIZADOS NA GUERRA. As seguintes regras, gerais
e comuns, auxiliarão você a prestar socorros de urgência às vítimas
dos gases empregados na guerra:

— 97 —

273. AFOGAMENTO. n: Permanecer sob a água, por mais de
cinco minutos, é, normalmente, f a t a l , mas Iodos os esforços devem
ser feitos, para roanimar à v í t i m a , aparentemente afogada. K m u i t o :
importante que a respiração a r t i f i c i a l seja a p l i c a d a o mais cedo pnssível após o paciente ter sido removido da á g u a .
6) (1) Deite o paciente, de bruços, abra-lhe a boca. embor
forçando, puxe a língua para fora, remova os dentes falsos (caso
dentadura), a saliva, os vômitos ou os detritos que existirem na boi
na garganta.
(2) Erga-o pelos q u a d r i s para fazer sair a água dos pulmõi(3) Deite-o de braços, preferivelmente, em lugar onde a cabe
fique mais baixa que os pés. l'm dos .seus braços deve ficar est
dido acima da cabeça, o outro dobrado no cotovelo, de modo que se
rosto possa ser virado e apoiado nas mãos.
(4) Ajoelhe-se, cavalgando as coxas do paciente, os seus joelhc
colocados à distância dos quadris do paciente, o que lhe permitir
exercer pressão nas suas costelas inferiores, como está descrito abais
Coloque as palmas das suas mãos na parte estreita das suas costas
os dedos nas costelas inferiores, os mínimos tocando de leve a sua
costela mais inferior e os polegares e demais dedos na posição naturn
com as pontas dos mesmos colocadas nos lados da caixa toráxica.
parte inferior mais alta da palma da mão deve ser colocada o mais
distante possível da espinha dorsal, se escorregar.
(5) Com os braços retezados, mova-se, vagarosamente, para]
frente, de maneira que o peso do corpo vá gradualmente exercendo
pressão sobre o paciente. Não dobre os cotovelos. Esta operação]
deve levar, cerca de dois segundos (veja figura 86) .
(6) Recue, então, rapidamente a fim de a n u l a r toda pressão,]
completa e bruscamente. Conserve as mãos no lugar, se possível,
(veja figura 87) .
(7) Depois de cerca de dois segundos, repita a operação,
ciclo de compressão e relaxamento deve levar cerca de quatro
cinco segundos e deve ser repetido, na cadência de 12 a 15 vezes,
minuto.

(8) Continue a operação sem interrupção, até que a respiração
seja normalizada ou até que não haja dúvida sobre a morte do paciente. Leniibre-se de que muitos têm morrido, porque a respiração
artificial foi cessada prematuramente. Mantenha a operação por duas
horas ou mais.
(9) Além de t e n t a r reanimá-lo, a ajuda mais valiosa que pode
ser dada ao paciente é conservá-lo em calor. Tendo sido iniciada
a respiração a r t i f i c i a l , peça a um dos assistentes para afrouxar o
vestuário e enrole o paciente, em qualquer coberta disponível. Utilize
tijolos quentes, almofadas, aquecedores ou outros meios similares,
mas assegure-se de que a vítima não é queimada com o tratamento.
(10) Quando o paciente se rcanuna, deve ser conservado deitado;
não lhe é permitido levantar ou sentar-se; isto poupará ao coração um esforço demasiado. Estimulantes, tais como chá ou café
quente ou espíritos aroma ticos de amôuia podem ser ministrados,
logo que o paciente esteja completamente consciente.
(11) Às vezes, um paciente, após recobrar a respiração por algum tempo, cessa de respirar novamente; a respiração artificial deve
ser reiniciada imediatamente.
(12) Um virtude do tempo exigido por esta operação, um, dois,
ou mais operadores podem ser necessários. A troca de operadores
pode ser feita, sem perda do ritmo da respiração. Se este ponto
for lembrado, quando a m u d a n ç a se verificar, o ritmo respiratório
será mantido e nenhuma c o n f u s ã o ocorrerá. O grande perigo é parar
a respiração arliificial, p r e m a t u r a m e n t e . Em muitos casos, a respiração normal é restabelecida, após três ou quatro horas de respiração
artificial e há ocasiões em que isto acontece, somente, depois de oito
horas. Os indícios comuns de morte não devem ser aceitos; um oficial
médico deve fazer diversos exames cuidadosos, em várias oportunidades
antes que a operação seja definitivamente cessada.
274. CHOQUE ELÉTRICO. O salvamento da vítima de um fio
elétrico é sempre perigoso. Se o interruptor está próximo, desligue
a corrente, mas não perca tempo em procurá-lo. Utilize um pedaço
de madeira, pano seco, corda seca ou qualquer outro objeto, seco, nãocondutor, para separar a vítima do f i o . Inicio, imediatamente, a rés
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l I < ' > q > i r a < ; f t < > artificial, pi'imeira posição

FIQUIÍA S7 — Respiração artificial, segunda posição

piração artificial pelo método Schaefer como já foi descrito. Não
considere um enrijeeimento prematuro como sinal de morte; mantenha, sempre, a respiração artificial durante várias horas.
275. PADIOLAS. Se há necessidade de se remover um ferido,
mesmo que seja a pequena distância, é melhor utilizar uma padiola
regulamentar, fornecida pelo Serviço de Saúde. Se não há uma padiola a mão, um dos seguintes meios deve ser empregado, para se
construir uma:
a) -Camas de lona, caixilhos, portas, bancos e escadas, devidamente
acolchoados.
b) Sacos, bolsas ou forros de colchão, rasgando-se os fundos ou
recortando-se os cantos. Isto feito, passam-se dois paus, através dos
mesmos, prendendo-se as travessas nos paus, para conservá-los
separados.
c) Meias barracas, mantas, estreiras ou tapetes, fixados a varas,
por tachas ou barbante.
rf) Feno, folhas ou ramos de folhas, sobre uma armação constituída de duas varas, ligadas por paus.
e) Corda, fio ou tiras de couro cru, trançadas entre duas varas,
coberta a rede assim formada com uma manta.
/) O meio mais comum é a utilização do mantas ou barracas,
fixadas a varas, de cerca de sete pés de comprimento. A manta é
aberta no chão. Uma vara ó colocada sobro o centro da manta que
é, então, dobrada sobre a vara. Uma segunda vara é colocada sobre o
centro da manta já dobrada e esta é novamente dobrada sobre a
segunda vara, como foi feito anteriormente, depois do que a extremidade livre da manta é fixada (veja figura 88) .
gr) Uma padiola pode ser também preparada, virando-se duas
ou três blusas pelo avesso e abotoando-as, com as mangas para dentro.
Passam-se, então, varas através das manga.s; as costas das blusas
formam a cama.
276. OUTRAS MANEIRAS DE TRANSPORTAR o FERIDO. Quando as
condições do ferido não exigem seu transporte em uma padiola, ele
pode ser levado, a pequena distância, segundo uma das seguintes
maneiras:
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a) Assento improvisado com fuzis e capotes. Um bom asser
pode ser feito, introduzindo-se o cano do fuzil, através de cada mar
de um capote, virado do lado do avesso e abotoado com as manga
para dentro. O capote deve ficar com as costas para cima e a gol
para trás. Um dos tranportadores enrola apertando-as fortemente,
abas do capote em volta dos canos, nelas segurando; o outro transportador segura os fuzis, pelas cornnhas, os guarda-matos para cima'
(veja figura 89),

FIGURA
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c) Transporte por um só homem. Um único homem pode transportar outro, levemente ferido, nos braços (figura 90), nas costas
(figura 91) ou sobre os ombros (figura 92).

— 1'adiola improvisada com mantas

b) Assento improvisado com fuzis e mantas. Dobre a mai
uma vez, unindo as bordas. Coloque um fuzil sobre o centro,
modo que a coronha e a boca do fuzil ultrapassem, um pouco, as bordas; dobre uma das extremidades da manta sobre a outra e coloque
um segundo fuzil sobre o novo centro, da mesma maneira que o anterior. A extremidade livre da manta é dobrada sobre o primeiro
fuzil, de modo que o ultrapasse um pouco. A padiola é levantac
do chão pelos guarda-matos.

FIGURA 89 -

Assento Improvlzado com fuzis e capote

Se o paciente não puder se locomover, o último processo, é o
melhor. Isto é feito da seguinte maneira:
(1) Ponha o paciente de bruços, coloque-se voltado para sua
cabeça e passe uma das pernas sobre o corpo dele levante-o, segurando-o pelas axilas, até que ele fique de joelhos. Com as mãos
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apoiadas sobre o abdome, do paciente suspenda-o, colocando-o
pé; segure-lhe, depois, o pulso direito com a mão esquerda e, pá
sando o braço sobre a cabeça, descanse o braço direito do pacien
sobre seu ombro esquerdo; mova-se então para a frente, incline-se

FIGUKA 90 — Paciente carregado nos
braços

passando o braço direito entre as pernas do paciente segure-lhe o
pulso direito; com a mão esquerda segure a mão esquerda do paciente,
fazendo com que esta fique caída, quando você se levantar.
(2) Ao baixar o paciente, os movimentos são inversos. Se o paciente eslá ferido, de modo a necessitar que estes movimentos sejam

executados pelo lado direito, em vez de pelo esquerdo, como está descrito acima, a mudança é simplesmente de mãos; os movimentos são
executados como está indicado, substituindo-se a direita pela esquerda e vice-versa.

KlOfltA

'.'1

- Paciente carregado
costas

d) Transporte por dois homens. Os transportadores tomam posição, dando a frente para os pés do paciente, colocando-se um entre
as pernas do paciente e outro próximo de sua cabeça. O transportador da retaguarda, após o ler suspendido e sentado, por de trás, agarra
o paciente pelas axilas; o transportador da frente, passando as mãos
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pelo lado de fora, segura por baixo dos joelhos flexionados do paciente,
ambos os transportadores pendem ao mesmo tempo. Este processo
não requer esforço algum por parte do paciente, mas não é aplicável
em casos de ferimentos graves, nos membros superiores ou inferiores.

!>2 • - Paciente transportado
sObre os ombros

e) Transporte a cavalo. (1) A ajuda necessária, para montai
um ferido, dependerá do lugar e, natureza do seu ferimento. Em
muitos casos ôle próprio poderá auxiliar a operação.
O cavalo, cujos olhos serão vendados, se necessário, é seguro por
um auxiliar.
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(2) Uma vez montado, o paciente deve ficar numa posição sncura e confortável. Um companheiro pode montar à sua retaguaraa.
para guiar a montaria. Outrossim, um encosto, feito de um rolo de
manta, de um travesseiro ou de um saco cheio de folhas ou capim,
pode ser providenciado. Se o paciente estiver muito fraco, o encosto
pode ser feito com um arbusto, dobrado em forma de arco, sobre a
patilha da sola, com as extremidades firmemente amarradas.
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ANEXO C)
INSÍGNIAS DO EXÉRCITO DOS EE. U U.
Artigo I.
II.

Armas e Serviços
Oficiais e Graduados

Parágrafos
34 - íl)
11 - í í

ARTIGO I

ARMAS E SERVIÇOS
35. INSÍGNIAS. Cada uma das várias armas e serviços no Exército Americano tem um distintivo particular, próprio, que c usado por
todos os seus componentes. Ele serve para distinguir os seus elementos de todos os outros soldados do Exército e constitui uma parte
do uniforme. Estes distintivos são denominados insígnias" e normalmente constam de dois tipos: a insígnia de metal que se usa na gola da
túnica e o cordão colorido que se usa na cobertura de serviço.
30. Para auxiliá-lo a só familiarizar rapidamente com as diversas
insígnias, de maneira que você possa dizer, num olhar, a que arma
ou serviço um soldado pertence, vamos apresentá-las na figura l.
37. CORDÃO COLORIDO DA COBERTURA. Será fácil reconhecer, de
longe, a arma ou serviço a que pertence um soldado, pela cor do
cordão da sua cobertura. Você se deve familiarizar com as seguintes
cores e com as armas e serviços que elas identificam. Quando são
dadas duas cores, a primeira é a do cordão, a borla e o cursor são da
mesma cor que o entrelaçado.
(*)

Tradução do Capítulo 13 do Soldier'$ Hand-book.

a) Forças Aéreas •- Azul marinho entrelaçado com alaranjado-ouro.
b) Cavalaria — Amarelo.
c) Serviço de Guerra Química — A z u l cobalto, entrelaçado com
alaranjado-ouro.
d) Artilharia de Costa — Vermelho.
e) Engenharia — Vermelho entrelaçado com branco.
/) Artilharia de Campanha — Vermelho.
g) Serviço de Fundos — Cinza-prateado, entrelaçado com amarelo-ouro.
/() Infantaria e Carros de Combate — Azul.
i) Serviço de Saúde — Cor de vinho, entrelaçado com branco.
•j) Polícia Militar — Amarelo entrelaçado com verde.
/O Serviço Material Bélico — Vermelho escuro com amarelo.
1) Serviço de Intendôncia — Amarelo-avermelhado.
m) Serviço de transmissões — Alaranjado entrelaçado com
branco.
37. BRAÇAIS. Além dos distintivos do identificação acima descritos, você encontrará algumas vezes soldados usando faixas no braço
para mostrar a natureza especial de serviço que eles estão executando.
Essas faixas no braço são chamadas "braçais" e são usadas na manga
esquerda, acima do cotovelo. Você desejará certamente saber o sign i f i c a d o dos seguintes "braçais":
a) Azul, com as letras "MP" em branco — Polícia Militar.
b) Vermelho, com a palavra "Fire" em branco — Membros do
Corpo de Bombeiros.
c) Branco, com uma cruz vermelha no centro — Cruz Vermelha
(Convenção de Genebra) .
d) Branco, com uma cruz vermelha no centro — Serviço Veterinário.
38. DIVISAS DE BONS SERVIÇOS. Todos us homens que serviram
no Exército, com honorabilidade, por 3 anos, usam a divisa de bons
serviços. Esta divisa é usada a 10 cms. da extremidade da manga
esquerda da túnica. Para cada novo período de 3 anos, mais nina
divisa é usada.
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DISTINTIVO DA PARTE SUPERIOR DA MANGA
(DIVISÕES - ETC.)

EXÉRCITO ATIVO E RESERVA ORGÂNICA

DIVISAS DA

GUARDA NACIONAL

(NÃO CLASSIFICADO

(COM O NÚMERO

(NÃO CLASSIFICADO

(CCM O NÚMERO

EM NENHUM REGIMENTO)

DO REGIMENTO)

EM NENHUM REGIMENTO)

00 r.EGIMENTC)

-GRADUAÇÀDIVISA DE BONS SERVIÇOS
SERVIÇO DE
GUERRA
FERIMENTOS
BONS SERVIÇOS

DIVISA DE FERIMENTOS

DIREITA

DIVISA OE SEVIÇO DE GUERRA
CAVALARIA

FORCA AÉREA

SERVIÇO DE GUERRA

ARTILHARIA DE

QUÍMICA

COSTA

ENGENHARIA

ESQUERDA

FIGURA 2 — Como são usmkis nu insfprni:is

das

ARTILHARIA CE
CAMPANHA
ATIRADOR

DE ESCOL

ARTILHEIRO DE 1.. CLASSE

BOM ATIRADOR

ARTILHEIRO DE 2.» CLASSE

FIGURA 3 — Medalhas de tiro por qualificações na função
SERVIÇO

DIRETORIA DA

INFANTARIA

GUARDA NACIONAL

DE FUNDOS

SERVIÇO DE

SERVIÇO DE

SERVIÇO DE

MATERIAL BÉLICO

INTENOÊNCIA

TRANSMISSÕES

PRAÇA DESTACADA

FIGURA l — Insfgnlaa usadas na gola, pelas pragas

39. As divisas de ferimentos ou serviços de guerra, são somente
usadas pelos que a isso fizeram jus. São usadas somente no uniforme
de lã, as de ferimentos sobre a manga direita e as de serviços de guerra
sobre a manga esquerda. Ambas são usadas com vórtice para baixo.
Quando são usadas também as divisas de bons serviços, a divisa de
serviços de guerra fica acima das divisas do bons serviços (ver
figura 2) .
40. MEDALHAS DE TIRO. Os soldados são classificados de acordo
com a perícia alcançada no emprego das diferentes armas e engenhos.
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As diversas classificações são: Perito, Atirador de escol ou Artilheiro
de l.a classe e Bom atirador ou Artilheiro de 2.a classe. Quem obtiver
uma dessas classificações tora direito de usar uma medalha de tiro
(figura 3), fornecida pelo Ministério da Guerra. Uma barra, presa à
parte inferior da medalha Irará o nome do engenho ou arma no
emprego do qual você foi qualificado. Re você se qualificar em mais
de uma arma ou engenho, lera direito a usar uma medalha para
cada uma.
As outras barras que podem ser prosas às medalhas são as
seguintes:
FUZIL AUTOMÁTICO — (Machine rifle)
FUZIL METRALHADOR — ( A u t o . rifle)
PISTOLA PEQUENO CALIBRE — (Smal borp pistol)
BAIONETA — (Bayonet)
PISTOLA — D. (Pistol-D)
PISTOLA — M. (Pistol-M)
PISTOLA DE PEQUENO GALIBRiE — (.Smal bore pisíoJ)
VEÍCULO MECANIZADO -- (Mechanized vehiclo)
CANHÃO DE INFANTARIA — ( I n f . howitzer)
METRALHADORA — (Machino gun)
METRALHADORA DE PEQUKNO CALIBRE — (Small Bore M.G.)
METRALHADORA DE MÃO — (Submachine gun)
GRANADA - - (Grenade)
ARTILHARIA DE COSTA — (Coast Arty)
ARTILHARIA DE CAMPANHA — (Field Arty) .
ENGENHOS DO SERVIÇO DE GUERRA QUÍMICA — (C. W. S.
Weapons)
MINAS — (Mines)
ARTILHEIRO AÉREO — (Aerial gunner)
BOMBARDEADOR Af^REO — (Aerial bomber)
ARMAS ANTI-AÉREAS — (Antiaircraft Weapons).

ARTIGO I I

OFICIAIS E GRADUADOS
42. Os oficiais e graduados usam também o distintivo da arma
ou serviço a que perloivoom e, além deste, uma outra insígnia quo
mostra sua graduação ou posto no Exército. As insígnias dos postos,
são usadas por todos os o f i c i a i s nas ombreiras da túnica, capote, ou
camisa de instrução, quando usada sem a túnica; são mostradas nn
figura \.
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FIGURA 4 — Insígnias cios postos para oficiais (usadas nas
ombreiras)

43. Os oficiais generais usam duas tiras de galões pretos imediatamente acima da borda inferior de cada manga do capote.
44. Os oficiais do Estado Maior Geral usam uma tira de galão
preto a 8 cms. da extremidade inferior de cada manga da túnica.
Todos os outros oficiais usam uma tira de galão semelhante, porém,
de cor parda. Todos os subtenentes e demais praças que desempenharam a contento, funções de oficiais durante a Grande Guerra, usam
uma tira de galão, semelhante, porém, de cor verde.
45. Os graduados usam divisas de pano de cor parda-escura,
sobre um fundo azul escuro. Elas são usadas na manga, entre o
cotovelo e o ombro, quer seja na camisa de instrução, túnica, capote,
uniforme de f a x i n a . As divisas correspondentes às diferentes graduações são mostradas na figura 5.
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FIGURA 5 — Divisas (insígnias d t- graduação) para graduados
soldados de 1.» classe (usadas nas m a n u n s i
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