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CAPÍTULO I

FINALIDADE E OBJETIVO DO PRESENTE MANUAL
Este Manual constitui um guia para o oficial médico e os
subalternos, aos quais se acha afeta a instrução do pessoal
recruta do Serviço de Saúde. Sua disposição ajudará o instrutor a organizar sua apresentação pessoal da matéria. As
ilustrações auxiliarão na explicação dos processos aprovados,
à proporção que estes forem sendo demonstrados. Corno esclarecimento, o Manual é uma fonte de informação gráfica. Sua
finalidade é limitada, pois tem como objetivo fornecer dados
relativos ao cuidado e tratamento dos ferimentos e fraturas.
Melhor diríamos que ele se aplica toda vez que a instrução,
Melhor diríamos que ele se aplica toda a vez que a instrução,
nos vários misteres relativos ao cuidado com os feridos e
doentes, se relacionar com a aplicação de ataduras, curativos
e talas. Nunca será demais reafirmar que os métodos, descritos
nas páginas que se seguem, requerem uma prática constante,
se se desejar que sejam aplicados rápida e corretamente.
CAPITULO II

A BANDAGEM
GENERALIDADES. — A bandagem é, ao mesmo tempo, uma
ciência e uma arte. Uma bandagem indicada, quando adequadamente aplicada, pode materialmente ajudar o restabelecimento do paciente. Uma bandagem aplicada impropriamente
ou descuidadamente pode causar desconforto e mesmo pôr em
risco a vida do paciente. Deste modo, é importante que o recruta do Serviço de Saúde se torne familiarizado com os diversos tipos de ataduras e seja oapaz de aplicá-las adequadamente. As páginas seguintes ajudarão o instrutor e o instruendo,
mas a arte da aplicação das ataduras somente poderá ser
conhecida a fundo pela prática constante.

EMPREGO DAS ATADURAS. — As ataduras são empregadas para
sustentar os curativos, firmar as talas, fazer pressão, imobilizar
(tornar imóveis) articulações e na correção de uma deformidade. As ataduras nunca devem ser usadas diretamente sobre
um ferimento. Devem ser somente usadas sobre um curativo.
MATERIAIS BÁSICOS. - - Vários materiais, t#is como gaze.
flaneia, crinolina, musselina, linho, borracha, tela elástica, são
empregados na confecção das ataduras. A gaze é usada mais
freqüentemente por ser leve, macia, fina, porosa, prontamente
ajustávcl e facilmente aplicável. A flaneia, sendo macia e
elástica, pode ser aplicada suavemente e por igual e, pelo fato
de absorver umidade e manter o calor do corpo, torna-se muito
útil em certos casos. A crinolina, de preferência à gaze comum,
é empregada na confecção do gessado de ataduras Paris, pois
a malha da. crinolina sustenta o gêsso mais satisfatoriamente
que a gaze. A musselina é utilizada nas ataduras por ser resistente, barata, por se poder obter prontamente e se usar mais
de uma vez. Por esta última razão, as ataduras de musselina
são utilizadas na prática de ataduras. A musselina deve ser
embebida em água para se obter o seu encolhimento, secada
e, finalmente, passada a ferro para que as rugas desapareçam.
Uma peça grande deste material pode ser facilmente rasgada
em faixas na largura desejada. A borracha e a tela elástica
são empregadas para dar apoio firme a uma determinada
parte. A atadura de tela é preferível à de borracha pura; permite a evaporação da umidade.
TIPOS DE ATADURAS. — Do material de ataduras faz-se comumente uma atadura triangular, uma atadura em rolo ou
uma atadura de várias extremidades. Os métodos corretos de
aplicar e amarrar as ataduras em rolo vêm indicados nas
figuras 18, 19, 20 e 21.

(FIGURA 1)

B. — ATADURAS EM FAIXAS E TRIANGULARES
ATADURAS EM FAIXA E TRIANGULARES. — A atadura triangular,
também conhecida como a atadura em lenço, é empregada
como urn curativo, permanente ou temporário, de ferimentos,
fraturas, luxações, etc. e como tipóias. E' de grande valia no
trabalho de primeiro socorro, desde que seja aplicada rápida
e facilmente, permanecendo bem no local e podendo ser improvisada com qualquer rspécie de fazenda, tal como um pedaço

l

de uma camisa, um lençol usado, um lenço grande, etc.. A
musselina não alvejada é geralmente usada para se fazer a
atadura triangular, embora o linho, a lã, a seda, etc., também
sirvam para o mesmo fim. Para se fazer a atadura triangular,
toma-se de um pedaço de fazenda quadrado, de cerca de l
metro, ou ligeiramente maior, dobra-se na diagonal para se
obter uma atadura ou corta-se pela dobra para se fazer duas.
O lado longo do triângulo chama-se "base", o ponto oposto
é denominado "ápice" c os pontos, em cada extremidade da
base, são denominados "pontas" ou "extremidades". Estas
ataduras tanto podem ser usadas como um triângulo ou unia
faixa, sendo que esta última é feita do triângulo, trazendo-so a
ponta até a base e dobrando-se um número de vezes suficiente
para se obter a largura desejada (fig. 1 > . Os nomes das diversas ataduras triangulares e de faixa indicam a região do
corpo à qual foram aplicadas. Em muitas ilustrações de ataduras deste manual, os curativos foram omitidos em benefício
da clareza.

(FIGURA 2 — a, b, c, d )
FIGURA 2. — FAIXA DE CABEÇA ou OUVIDO. — E' usadia para Sf
fazer pressão a fim de sustar uma hemorragia grave de ferimentos do couro cabeludo ou para um curativo de um ferimento
da parte inferior do couro cabeludo. Coloca-se a parte média
da faixa sobre o curativo, passa-se cada ponta completamente
ao rfdor da cabeça e amarra-se lateralmente com um nó.

(FIGURA 3 — a, t>, c, d)
FIGURA 3. — FAIXA DE MANDÍBULA. — (Faixa mento-vérticoocipital) é usada para manter curativos no queixo, bochechas
e couro cabeludo, assim como um curativo temporário para
assegurar a fixação dos fragmentos de uma fratura ou de uma
luxação da mandibula.
a) após fazer a faixa, tomando-s6 de um triângulo de
largura apropriada, coloca-se sob o queixo, de modo que uma
yonta fique mais comprida que a outra. Levantam-se as pontas,
)assando-se adiante das orelhas;
b) passa-se o lado maior por cima da cabeça. Cruzam-se
as pontas no lado da cabeça. As pontas devem ter agora igual
comprimento;

c) e d) passam-se as
extremidades ao redor
cia cabeça, em direções
opostas e amarra-se
com um nó apertado
adiante da outra orelha,
sobre a volta inicial da
faixa.

a, b, c, (?)

FIGURA 4. — FAIXA no OLHO. — E' empregada para manter
uni curativo sobre o olho. (São necessárias duas faixas.)
a) coloca-se o centro da primeira faixa no alto da cabeça,
deixando-se pender u ponta da frente por sobre o olho não
lesado;
b) e c) coloca-se a segunda faixa ao redor da cabeça,
sobre o olho lesado, amarrando na frente, sobre a extremidade
livre da primeira;
d) tomam-se as extremidades da primeira faixa, trazendo-as sobre a cabeça, onde são atacadas, puxando-se a segunda
faixa para cima, afastando-a do olho não lesado.

(FlGUHA 5 — O., b, C, £Í)

FIGURA 5. — TRIÂNGULO DE TESTA ou COURO CABELUDO. (Fronto-ocipital) — usado para manter curativos na testa ou
no couro cabeludo.
a) o meio da base do triângulo é colocado de maneira t n l
que o bordo fique 1030 acima dos supevcílio?, trazcndo-se o
ápice para trás, deixando-o pender sobre a ppirte posterior da
cabeça (ne ocipital);
í>) trazem-se as pontas do triângulo ao redor da cabeça,
passando-se acima das orelhas e cruzando-as sobre o ápice no
ocipital);
c) levam-se as pontas. r>o redor da cabeçi, para a testa.
amarrando-as aí com um nó apertado;
d~> vira-se para cima o ápice da ataclura na direção do
alto da cabeça. Prende-se com um alfinete de segurança ou
i-nfia-se atrás ria parts cruzada da atadura.

FIGURA 6. — TIPÓIA TRIANGULAR PARA o BRAÇO. — (Triângulo
bráquio-cervical) usada para as lesões da mão, pulso e antebraço.
a) o braço a ser colocado na tipóia deve ser, inicialmente,
dobrado no cotovelo, de- modo tal que o dedo mínimo fique,
acima do nível do cotovelo, cerca da largura de u'a mão,
Deixa-se cair uma ponta do triângulo sobre o ombro, no lado
são e deixa-se a atadura pender sobre o peito, com a base no
lado da mão e o ápice no lado do cotovelo. Paz-se correr a
atadura entre o corpo e o braço. Traz-se a extremidade inferior
para cima, fazendo-a passar sobre o ombro no lado lesado.
Amarram-se as duas pontas, com um nó apertado, atrás do
pescoço. Este nó pode ficar em qualquer lado do pescoço e não
no meio, pois poderia causar desconforto quando o paciente se
deitasse de costas. Puxa-se o ápice da atadura para o cotovelo até ficar justo, trazendo-o ao redor deste para n frente c
fixando-o com um alfinete cie segurança ou esparadrapo.
Outra modalidade é a de fixar o ápice com um nó, conforme
se vê acima, na figura do centro. Usa-se freqüentemente outra
(Ir aplicar rs!.a t.ipiiiii q u a n d o üc <k'M'ja, apoiar O an-

(PicuRA 6 — a, b, c, d, e)
tebraço, sem fazer pressão na clavícula ou no ombro do lado
lesado.
t>) Começa-se como em A;
o e d) Passa-se a extremidade inferior da atadura sob o
ombro lesado. As pontas dos dedos devem ultrapassar ligeiramente a base do triângulo.
e) Amarram-se as extremidade. Firma-se o ápice à tipóia,
no cotovelo, enfiando-o para dentro ou com um alfinete de
segurança.

FIGURA 7. — FAIXA DE OMBRO E AXILA. -- (Bi-axilar); usada
para manter os curativos na axila ou sobre o ombro.
o.) coloca-se o meio da faixa na axila sobre o curativo;
bi trazem-se as pontas para cima, passando-as por sobre
o ombro.
c) cruzam-s<e as pontas, passando-as pelas costas e peito,
respectivamente, até a axila oposta, onde são amarradas.
FIGURA 8. — TRIÂNGULO PARA o PEITO ou COSTAS. — Usado
para manter curativos sobre queimaduras ou ferimentos.
a) deixa-se cair o ápice do triângulo, por sobre o ombro,
no lado lesado. Traz-se a atadura para baixo, sobre o peito
(ou costas), a fim de cobrir o curativo, de modo tal que o
meio da base da atadura fique diretamente abaixo da lesão.
Faz-se uma dobra na base;
b) Levam-se as pontas ao redor do corpo e amarra-se
com um nó apertado;
c) Leva-se o ápice para baixo e amarra-se a uma das
pontas do primeiro nó.

(FIGURA 9 — a, TO, c (em baixo c, d)
FIGURA 9. — TRIÂNGULO DO OMBRO. — Usado para manter <>«
curativos sobre o ombro. Requer duas ataduras, uma triangular,
outra em faixa.
a) coloca-se o centro da faixa na base do pescoço, no lado
lesado e amarra-se adiante da axila oposta;
b) coloca-se o ápice do triângulo aberto sob a faixa, na
base do pescoço, cobrindo o curativo no ombro lesado e parte
superior do braço;
c) introduz-se o ápice para baixo da faixa do pescoço;
ti) cruzam-se as pontas da base e amarram-se ao redor
do braço; fixa-se o ápice na faixa do pescoço, introduzindo-o
sob a mesma ou com um alfinete de segurança.

lü — 'iKiANuULO no uuAuKiL. — <j~a_ü pura ínanttir
os curativos sobre a nádega ou o quadril. Requer duas ataduras, uma triangular e outra em faixa.
ai amarra-se uma faixa ao redor da cintura;
7;) coloca-ré a base do triângulo abaixo da nádega (na
prega glut-eofcmoral) e o ápice em baixo da faixa da cintura.
Dobra-se a base para cima para formar um reforço. Passam-se
as pontas da base ao redor da coxa e amarra-se com um nó
apertado;
c) prende-se o ápice na faixa da cintura com um alfinete
de segurança ou enfiando-o em baixo da mesma.
FIGURA 11. — FAIXA DO COTOVELO. -- Usada para manter
os curativos em torno do cotovelo.
c) coloca-se o centro da faixa sob o cotovelo;
b) cruzam-se as pontas, a superior permanecendo em cima,
no braço, e a inferior em baixo, no antebraço;
c) trazem-se as pontas para a parte anterior do cotovelo
amarram-se.

12 — a, t>. c)

FIGURA 12. — FAIXA DO JOELHO. — U.-;adas para manter os
(.•motivos em tôruo do joelho.
o) coloca-se o centro da 1'aixu sobre o centro do joelho;
!;) trazem-se as pontas para baixo, de cada lado do joelho,
cruzando-as sob este. ficando as voltas descendentes na direção
da panlurrilha e as ascendentes na direção da coxa;
c) juntam-se as pontas e amarram-se sobre a faixa.

(FIGURA 13 — a, b, c, d, e)
FIGURA 13. — FAIXA DA PERNA. -- Usada para manter os
curativos na perna.
a) coloca-se o centro da faixa sobre o centro da panturrilha, com as pontas dirigidas para frente e para cima, supondo-se o caso de um ferimento localizado no terço médio da
perna;
b) cruzam-se as pontas na frente e iniciam-se as voltas
ascendentes com a extremidade superior e as descendentes com
a inferior;
c) e d) cada volta cobre os dois terços da precedentes, até
que o curativo esteja coberto;
e) termina-se atando-se ambas as pontas sobre a faixa.

(FIGURA 14

a, b, c, d)

FIGURA 14. — TRIÂNGULO DO PÉ — Usado para manter curativos de regular extensão sobre o pé.
a) coloca-se o pé no centro da atadura, formando ângulos
retos com a base. O calcanhar deve ficar bem afastado para
a frente;
&) leva-se o ápice do triângulo sobre os artelhos e cobre-se
a parte posterior do pé até o tornozelo;
c) introduz-se o excesso de atadura, fazendo-se pequenas
dobras, em ambos os lados do pé;
d) cruza-se cada metade da atadura para lados opostos
c'o tornozelo. As pontas do triângulo contornam o tornozelo.
Amarram-se as pontas com nós apertados.

(FIGURA 15 — a, o, c, a, e,./i
FIGURA 15. - - TRIÂNGULO DA MÃO. - - Usado para manter
ai coloca-se a base do triângulo bem acima da superfície
palmar do pulso;
b) faz-se o ápice contornar a polpa dos dedos e cobre-se
o dorso da mão até o pulso;
c.» introduz-sn o excesso de atadura, fazendo-se pequenas
dobras, em ambos os lados dos dedos;
. ã} cruza-se cada metade da atadura para lados opostos do
pulso;
e) as pontas do triângulo contornam o pulso;
/) amarram-se as pontas com um nó apertado.

(FIGURA 16 — a, 1), c, á, e. /i
FIGURA 16. — FAIXA DA PALMA DA MÃO. — Usada para manter
um curativo sobre a palma da mão.
a) pousa-se o centro da faixa sobre o centro da palma da
mão, deixando-se as duas pontas cair de cada lado;
b) leva-se a primeira ponta (da esquerda) para baixo,
.sobre as costas da mão, depois sobre a palma, cruzando o côncavo >entre o pologar e a palma;
c) leva-se a segunda ponta (da direita) para baixo, sobre
as costas da mão, passando pela base do polegar e cruzando,
em diagonal, a palma da mão até a base do dedo mínimo;
ã) e e) cruzam-se ambas as extremidades, primeiramente
nas costas da mão e depois na palma;
/) amarra-se na parte anterior do pulso.

25
C.

ATADURAS KM ROLO

MÉTODO PARA DOBRAR AS ATADURAS TRIANGULARES

(para armazenamento e embarque)
a)
í»
o
di
e)
/>

atadura desdobrada;
FIGURA 17.
dobra-se uma vez da esquerda para a direita;
dobram-se as pontas da direita para a esquerda:
dobra-se o ápice para baixo para formar um quadrado;
dobra-se no meio da direita para a esquerda;
dobra-se.para baixo, pelo centru.
(PlGURA 17)

ATADUKAS EM ROLO. — A atadura em rolo é feita de gaze.
Janela, musselina, linho, borracha ou tela elástica; o comprinento e a largura dependem da parte onde deve ser aplicada,
ara maior conveniência e facilidade de aplicação a faixa deste
n a U r i a l acha-se enrolada sob a forma de um cilindro. Cada
idura deste tipo deve consistir de uma única peça, livre de
•ugas, costuras, ourelas ou quaisquer imperfeições que possam
aii.sa.r desconforto ao paciente.
CONFECÇÃO DOS ROLOS. — Apesar de existirem vários tipos
lê dispositivos mecânicos empregados para enrolar as atuduras.
orna-se essencial que o recruta seja capaz de fazê-lo à mão.
V faixa do material da atadura é, inicialmente, dobrada, várias
fezes, em uma das pontas, a fim de formar um cilindro peueno e firme, que é sustentado pelas extremidades com o
idicador e o polegar da mão esquerda. À proporção que :i
lão esquerda gira o cilindro vagarosamente, o indicador e o
olegai' da mão direita guiam a extremidade livre sobre o ciinciro, para obter uma tensão suficiente e assegurar a obtenção
ie um rolo firme.
DIVERSAS DIMENSÕES DAS ATADURAS. — O comprimento e a
argura das ataduras variam de acordo com os fins a que se
iestinam. As dimensões mais freqüentemente empregadas são
is de 5 cm de largura por 5,50 cm de comprimento para a inão,
ledo, artelho e cabeça; as de 7,5 cm de largura por 9,14 cm de
•omprimento para as extremidades e as de 10 cm de largura
)or 9,14 cm de comprimento para a coxa, virilha e tronco.
REGRAS PARA A BANDAGEM. -- Devem ser seguidos certos
>rincipios fundamentais; estes são o resultado da experiência
ie anos e, seguindo-os, teremos, como conseqüência, ataduras
devidamente aplicadas e firmemente amarradas. Quando se
l
Plica uma atadura em rolo, este deve ser sustentado na mão
lireita, a fim de que a extremidade livre fique no começo do
•jurativo; a superfície externa da extremidade inicial ou livre
f , depois, aplicada e mantida na região pela mão esquerda:
•^assa-se, então, o rolo ao redor da região com a mão direita,
•Kip controla a tensão e a aplicação da atadura.

l
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(FIGURA 20)

As duas ou três primeiras voltas de uma atadura em rolo
devem ser superior a fim de ajustá-la e mantê-la no local.
Na aplicação das voltas, torna-se muitas vezes necessário mudarl
a atadura de uma para outra mão. As ataduras devem ser]
aplicadas por igual firmemente e não muito apertadas. Uma l
pressão excessiva pode causar influência sobre a circulação e|
conduzir a conseqüências desastrosas. Na bandagem de i
braço ou uma perna é, no entanto, aconselhável deixar oS
dedos ou os artelhos descobertos a fim de que a circulação i
destas partes possa ser prontamente observada. Do mesmo]
modo, é mais seguro aplicar uma grande número de voltas dei
uma atadura do que fazê-lo apenas com umas poucas voltas,]
aplicadas por demais justas, para manter uma tala ou urr f
curativo. Este ponto torna-se particularmente importante!
quando se aplica uma atadura umedecida ou uma que possal
se tornai- úmida mantendo um curativo umedecido no local.]

O encolhimento apertará a atadura prejudicialmente a não
ser que se tenha deixado suficiente folga. As voltas de uma
atadura devem cobrir por inteiro a pela. pois que, quaisquer
partes não cobertas podem ficar beliscadas entre as voltas, o
que resulta em desconforto. As ataduras devem ser aplicadas
de tal modo que as superfícies cutâneas não venham a ficar
em contato, pois que a transpiração causará esfclrunento e
irritação. Na bandagem de uma extremidade é aconselhável
incluir todo o membro (braço e mão, perna e pé), exceto os
dedos e os artelhos, a fim de que uma pressão uniforme seja
obtida em toda a extensão. Torna-se igualmente desejável
que, quando se aplicar uma atadura em um membro, este seja
colocado na posição em que ficará ao ser completado o curativo, pois a flexão ocasionará modificações na pressão de certas
«artes da atadura.

(FIGURA 19)

(FIGURA 21)
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ATADURAS FROUXAS PODEM OCASIONAR PERUAS DE VIDAS. — Se
as ataduras se tornarem desajustadas, os ferimentos podem
sangrar, tornando-se mais tarde infetados, assim como os
fragmentos dos ossos fraturados podem vir a ser deslocados.
Antes de se afastar do paciente, certifique-se duplamente de
que todas extremidades estão bem seguras.
FIXAÇÃO DA ATADURA. — Deve-se sempre aplicar, de maneira
justa, as voltas iniciais e, sempre que possível, em torno da
parte cio membro onde a circunferência é menor. O pulso e a
parte imediatamente acima do tornozelo são as preferidas
pura a fixação de ataduras devidamente aplicadas. As íixações
comuns consistem de várias voltas superpostas. Uma fixação
segura no pulso acha-se ilustrada na figura 18. As fixações no
tornozelo seguem os mesmos princípios. A extremidade da
atadura é colocada semidiagonalmente na parte superior do
pulso, depois trazida sobre este, voltando ao ponto de partida.
Fica, assim, a descoberto, um triângulo daquela extremidade
que é dobrado para trás, sobre a segunda volta e coberto pela
terceira volta, que completa a fixação.
MÉTODOS DE A;.i I;RAR AS ATADURAS. — Todas as aplicações
de ataduras devem s--;1 ferminadas d? modo firme; isto é geralmente feito com vári.is voltas superpostas e com as pontas
amarradas, fixo das coi.i um alfiaète de segurança ou com um
esparadrapo. Acham-ie ilustrados aqui dois métodos; em um
deles Uigura 20), a extremidade da atadura é dividida, no
sentido do seu comprimento, numa extensão apropriada, sendo
íeito um nó no fim do corte. No outro (figura 19), a ponta é,
simplesmente, dobrada para trás, ficando assim formadas duas
pontas que podem ser amarradas. O nó apertado, ilustrado
nu <;igura 21), é o melhor para este fim; não correrá quando
puxado por qualquer das pontas e poc.e ser facilmente ajustado.
REMOÇÃO DA ATADURA. -- As tesouras de curativos são as
preferidas quando se retira a atadura, cortando-a. Deve-se
evitar, cuidadosamente, o contato com o curativo que se encontra por baixo e com a área lesada. As dobras são apanhadas
quando a atadura é simplesmente desenrolada.

(FIGURA 22)

ATADURA RECORRENTE ÜNICA PARA A CABEÇA. — (Figura 22).
Usada para manter os curativos no couro cabeludo.
«) fixa-se a atadura com várias voltas que terminam
acima da parte posterior da cabeça. Neste ponto dobra-se a
atadura, com o auxiliar ou o próprio paciente mantendo a
dobra no local com dois dedos;
t» continua-se aplicando a atadura, por cima da cabeça,
até a testa. Dobra-se, para trás, a atadura, neste ponto, segurando-a com a mão livre. Leva-se a atadura para trás, até
o ponto mantido pelo auxiliar, na parte posterior da cabeça;
ei continua-se com este processo até que toda a cabeça
esteja coberta, alternando as voltas à direita e à esquerda da
linha média, sendo que cada volta se superpõe à metade
externa da precedente;
cíi termina-se com várias voltas circulàres ao redor da
cabeça, qus cobrem as extremidades das voltas na testa e na
parte posterior da cabeça. Amarra-se sobre o lado não lesado,

(FIGURA 23 —. a, b, c, d, e, f,
ATADURA RECORRENTE DUPLA PARA A CABEÇA. — < Figura 23 > .
Usada para manter os curativos sobro o couro cabeludo, quando
não se dispõe de auxiliar.
a> amarram-se as duas ataduras com um nó apertado;
b> coloca-se o nó na parte posterior da cabeça e levam-se
arnbos os rolos para a frente, passando acima das orelhas;
cl cruzam-se as ataduras no centro da testa, levando-se
o rolo l para cima, por sobre o centro do couro cabeludo;
á) traz-se o rolo l, por sobre o alto da cabeça até a nuca
e o rolo 2 ao redor da cabeça sobre a outra atadura, passando
pelo ponto inicial;
e) leva-se o rolo l, da nuca até a testa, pelo alto da
cabeça;
/) leva-se o rolo 2 sobre n s dobras do rolo l até o ponto
de junção na testa, continuando-se para trás, ao redor da
cabeça. Traz-se o rolo l para trás, por sobre o alto da cabeça
e repete-se o processo, alternando-se à direita e à esquerda
da linha média, com cada volta se superpondo à metade externa da precedente;
g) c h) cobe.rta a cabeça, trazem-se ambas os rolos para
trás, íazendo várias voltas ao redor da cabeça e termina-se.

(FIGURA 24 — a, b, c, d, e)
ATADUHA CRUZADA DE UM OLHO. — (Figura 24). Usada para
manter curativos do olho.
a) fixa-se a atadura com uma volta circular ao redor da
cabeça, trazendo-se depois, diagonalmente para baixo, pela
parte posterior;
t>) em seguida, leva-se a atadura para cima, passando
abaixo da orelha, do lado do
olho lesado, cruzando, em diagonal, a bochecha até a base do
nariz, para se unir à volta inic) continua-se, dando uma
vv.lta ao redor da cabeça;
d) repete-se o processo,
cada volta se superpondo aos
ãois terços superiores da volta
precedente, até que o olho esteja coberto;
e) termina-se com algumas
voltas" ao redor da cabeça

(FIGURA

26)

ATADURA DE MANDÍBULA — (ATADURA DE BARTON) . - - (Figura 26). Usada para fratura de mandibula e também para
manter curativos no queixo.

ATAUÜRA CRUZADA DE AMBOS os OLHOS. — (Figura 25). Usada
para manter os curativos em ambos os olhos.
a) fixa-se a atadura com uma volta circular ao redor da
cabeça;
b) continua-se a aplicação, trazendo a atadura, em diagonal, para baixo, pela parte posterior da cabeça, passando
abaixo da orelha e, depois, em diagonal para cima, passando
pela base do nariz para se unir à volta inicial;
c) a atadura continua ao redor da cabeça até a testa,
sendo trazida, depois, em diagonal para baixo, passando pela
base do nariz e a bochecha, até um ponto abaixo da outra
orelha;
d) e e) repete-se o processo, cada volta circular cobrindo
a precedente e cada volta em diagonal se superpondo ã metade superior dos dois terços da volta precedente;
/) prossegue-se até que os olhos estejam cobertos e termina-se com algumas voltas ao redor da cabeça.

a) começa-se colocando a atadura atrás da orelha, trazendo-a para a parte posterior da cabeça e, depois, em diagonal, até o alto desta;
b) cruza-se o alto da cabeça, passando adiante da orelha,
seguindo por baixo do queixo, depois para cima, passando
adiante da outra orelha, até o alto da cabeça;
c) contlnua-se até o ponto de origem;
ti) a atadura segue, então, ao redor da nuca e do lado da
mandibula;
e) traz-se a atadura ao redor do queixo, passando pelo
outro lado da mandibula até a nuca e repete-se o processo
tontas vezes quantas forem necessárias;
/) continua-se do mesmo modo, cobrlndo-se um terço de
cada volta subjacente da atadura, até que um apoio satisfatório seja obtido.

(FIGURA 27 — a, b, c)
ATADURA DE QUATRO PONTAS PARA o NARIZ. — (Figura 271.
Usada para sustar o curativo em torno do nariz.
o) uma atadura, de comprimento e largura desejadas, é
dividida, no sentido do seu comprimento, até pontos distantes
poucas polegadas do meio;
b) a parte superior ao centro é colocada sobre o nariz,
com as duas pontas passando abaixo das orelhas e ao redor
da nuca, onde são amarradas;
c) a parte inferior ao centro é colocada sob o nariz, levando-se as duas outras pontas, que passam acima das orelhas,
até a parte superior e posterior da cabeça, onde são amarradas.
ATADURA DE QUTRO PONTAS PARA A MANDÍBULA. — (Figura 28).
Usada para sustentar um curativo n,o queixo ou na mandíbula.
a) unra atadura, de comprimento e largura desejadas, é
dividida, no sentido do seu comprimento, partindo de cada
extremidade, até pontos distantes poucas polegadas do meio.
Coloca-se o meio da atadura sobre o queixo, com as duas
pontas, que acompanham a mandíbula, amarradas na nuca;
b) a outra
parte do centro
(FIGURA 281
é dobrada sob o
queixo, levandose as duas pontas para cima
as quais cruza
a face adiante
das
orelhas;
amarram-se essas pontas no
aito da cabeça.

(FIGURA 29 — n, b)
MÉTODO DE ESPICA PARA o OMBRO. — (Figura 29). Usado para
manter os curativos do ombro, axila e os da curva externa do
ombro (região aoromial).
a) e b) fixa-se a atadura com duas voltas, no terço superior do braço, no lado lesado; leva-se a atadura para trás,
cruzando as costas, até a axila do lado oposto; depois, cruza-se,
em diagonal, o peito, até a parte superior das voltas iniciais;
c) passa-se a atadura ao redor do braço, por baixo da
axila e para cima, na direção do ombro;
d) repete-se o processo, com cada volta se superpondo
cerca de dois terços da precedente;
e) continua-se, deste modo, até que todo o ombro esteja
coberto. As voltas devem se cruzar sobre uma linha reta que
passa pela linha média do braço e pela extremidade do ombro.
(FIGURA 29 — c, e d)

(FIGURA 30 — a, b)
FIGURA DE OITO PARA A CIAVÍCULA. — (Figura 30). Usada
para manter os ombros para trás, na fratura de clavfcula.
Coloca-se a extremidade da atadura, transversalmente as omoplatas, trazendo-a sob a axila, depois transpondo o ombro,
atravessando as costas até a axila oposta. Repete-se este
método até que os ombros estejam seguramente puxados para
trás. Amarra-se sobre uma das omoplatas.
(FIGURA 30

C)

MÉTODO DE VELPEAU. — (Figura 31). — Usado para sustentar
o braço em uma posição fixa (Fixação), no tratamento de
clavícula fraturada; é também empregado para sustentar o
osso, na parte superior do braço (úmero), em posição imóvel,
depois que se fez voltar o braço luxado ao seu lugar (Redução).
a) colocam-se os dedos do lado lesado, sobre o ombro
oposto, com um chumaço na axila e com as superfícies cutânea»
separadas por um acamada de algodão. Traz-se a atadura da
cintura, por sobre o ombro lesado;
b) continua-se trazendo a atadura para baixo, cruzando
a parte externa do ombro lesado e terço superior do braço,
depois por baixo do braço em torno da parte anterior da
cintura;
c) continua-se pela parte posterior da cintura, cruzando a
extremidade inicial, a fim de firmá-la;
d) e e) contorna-se a cintura, passando-se
por sobre o cotovelo dobrado e trazendo-se a
atadura diagonalmente para cima, cruzando as
costas;
/) continua-se como em (b), cada volta
ascendente se superpondo aos dois terços da precedente;
p) termlna-se com diversas voltas sobre o
braço, antebraço e peito.

(FIGURA 32 — a, b, c)
FIGURA DE OITO PARA A MÃO. — (Figura 32). Usada para
manter os curativos nas costas ou na palma da mão.
a) fixa-se a atadura sobre a mão; cruza-se, em diagonal,
o dorso da mão até o polegar e, depois, a palma até a parte
posterior da inão;
b) cruza-se, em diagonal, as costas da mão, até a parte
inferior da volta inicial e depois a palma;
c) continua-se este processo com voltas idênticas, cada
uma se superpondo a cerca dos dois terços da precedente, nas
costas da mão. Após um número suficiente de voltas, termina-se com algumas em torno do punho.
FIGURA DE OITO PARA o ANTEBRAÇO. — (Figura 33). Usada
para manter curativos e cobrir talas no antebraço. Esta pode
ser Iniciada na continuação da figura de oito para a mão ou
com uma volta inicial ao redor do punho. (A figura mostra a
continuação dia figura de oito para a mão.) Leva-se a atadura,
em diagonal, para cima, contornando o antebraço. Aplica-se
uma volta circular, logo abaixo do cotovelo. Traz-se, então,
a atadura, em espiral, para baixo, contornando o antebraço,
formando um—X— com a volta ascendente. Repete-se este
processo, cada volta se superpondo à metade ou aos dois
terços da precedente. Uma vez coberto o anfcebraço, termina-se
abaixo do cotovelo.
(FIGURA 33 — a, b, c, d, e)

(FIGURA 34 — a, "b, c, â, e, f)

ESPIRAL RECORRENTE DO ANTEBRAÇO. -- (Figura 34). Usada
para manter curativos e cobrir talas. Constitui u'a modificação
da figura de oito, na qual somente o círculo inferior, ou seja
a metade do oito, é completado.
o) inicia-se, fixando-se a atadura no pulso com as primeiras
voltas, como de costume (veja a figura 18), levando-a, em
diagonal, para a parte posterior do antebraço, até um ponto
imediatamente abaixo do cotovelo, onde se faz uma volta;
b) traz-se a atadura, em diagonal, para baixo, até o pulso,
circundando-o. Estas voltas sustentam o curativo, enquanto se
aplica a espiral recorrente. Começa-se então, a levar a atadura,
em diagonal, novamente para cima;
c) em vez d>e se continuar para cima, como na figura de
oito, dobra-se a atadura para trás e segura-se a dobra com o
polegar;
ei) e e) continua-se circundando o antebraço e repete-se o
processo até que o mesmo esteja coberto. Cada volta deve se
superpor acerca dos dois terços da precedente e as recorrentes
devem ficar em uma linha reta;
/) termina-se com algumas voltas clrculares e amarra-se.
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ATADURA PARA A PARTE ANTERIOR DO COTOVELO. — Possa antecubital) (Figura 35). Usada para manter os curativos sobre
a depressão triangular na parte anterior da articulação do
cotovelo; deixa a parte posterior do cotovelo descoberta e permite o movimento da articulação sem modificar o curativo.
Fixa-se a atadura, com voltas ao redor do antebraço, imediatamente abaixo do cotovelo; levar-se-á, em diagonal, para
cima, por sobre a depressão do cotovelo, circundando o braço
imediatamente acima daquele. Traz-se a atadura para baixo,
cruzando aquela depressão e passando ao redor do antebraço;
repete-se o processo, cada volta do antebraço se superpondo
aos dois terços da precedente e mantendo circulares as voltas
suepriores, no braço.

( FIGURA 36)

ATADURA OBLÍQUA. — (Figura 36). Usada para a manutenção de curativos espessos ou temporários, que exijam freqüente substituição. Podo ser usada em outras partes além
do antebraço. Depois de se fixar as duas primeiras voltas
acima do pulso, aplica-se uma série de outras espirais em
torno do braço, de modo a deixar iguais as partes não cobertas
entre as voltas.
(FIGURA 35

a. b)

ATADURA EM ESPIRAL. — (Figura 37). Usada para manter
curativos e compressas no braço, perna, peito e abdome. A
figura mostra a atadura em espiral do antebraço. Fixa-se no
pulso. Aplicam-se voltas sucessivas, seguindo a direção de uma
espiral, cada volta se superpondo a um terço da precedente.
Termina-se e firma-se imediatamente abaixo do cotovelo.

(FIGURA 37 — a, b, c, d)

(FIGURA

FIGURA DE OITO PARA o COTOVELO. — Figura 38). Usada para manter os curativos
na parte anterior do cotovelo.
a) fixa-se a atadura com algumas voltas
imediatamente acima do cotovelo;
b) traz-se a atadura, em diagonal, para
Daixo, cruzando a parte anterior do cotovelo;
depois, circunda-se o antebraço, logo abaixo
do cotovelo, para firmá-la, levando-a para
trás e para cima, cruzando-se, depois, em
diagonal, a parte interna do cotovelo, até a
volta inicial;
c) e d) repete-se este processo, até que
37)
a parte interna do cotovelo esteja cobertacada volta se superpondo aos dois terços da
precedente; termina-se no ponto inicial.
MEIA-LUVA. — (Figura 39). Usada para manter
curativos no dorso da m&o, conservando expostos A
palma e.os dedos.
a) fixa-se a atadura com algumas voltas iniciais,
no pulso; traz-se a atadura para baixo, pelo dorso da
mão, até o espaço compreendido entre os dedos anular
e mínimo; depois, contorna-se, com a atadura, a basf
deste último, continuando-se pelo dorso da mão até o
pulso;
b), c), d) e e) contorna-se o pulso e repte-se o
mesmo processo com os outros dedos;
/) termina-se no pulso.
(FIGURA 39 — a, b, c, d, e, f)

LUVA. — (Figura 40). Usada para
manter curativos no dorso da mão.
a) fixa-se a atadura com algumas
voltas iniciais, no pulso; traz-se a atadura para o dorso da mão, até o espaço
compreendido entre os dedos anular e
mínimo, trazendo-se, depois, em espiral,
para a ponta deste último;
b) leva-se a atadura, em espiral,
para a ponta deste último;
b) leva-se a atadura, em espiral, para
cima, no dedo mínimo, cruzando-se, depois, o dorso da mão até o pulso. Repete-se este processo para cada dedo.
ATADURA COMPLETA DA Mio. — (Figura 41). Usada para manter curativos
sobre a mão. Suponhamos que um curativo de gaze esteja colocado entre cada
dedo lesado e sobre outros ferimentos
da mão.
a) fixa-se a atadura no pulso, dobrase para trás e traz-se, por sobre o dorso
da mão, até a ponta do dedo indicador;
b) continua-se, passando-se a atadura pela frente do dedo e pela palma,
até o pulso, repetindo-se o processo quatro ou cinco vezes, até se cobrir todos os
dedos, exceto o polegar. (Seguram-se as
dobras no pulso, até a próxima fase);
c) circundam-se as dobras, no pulso,
para fixá-las;
d) traz-se a atadura até a ponta dos
dedos, cruzando, em diagonal, o dorso da mão;
e) faz-se uma volta
em torno da ponta dos
dedos;
/) continua-se com
figura de oito;
ff) termina-se com
algumas voltas em torno
do pulso.

(FIGURA 43 — a, b, c, d, e, f, g, h)
(FIGURA 42 — a, b, c, ã, e)

ATADDRA PARA o DEDO. — (Figura 42). Usada para manter
um curativo no dedo.
o) flxa-se a atadura no pulso; traznse, por sobre o dorso
da mão e faz-se uma volta completa na base do dedo lesado,
sobre o curativo;
b) faz-se uma volta em espiral até a ponta do dedo, para
manter o curativo, enquanto se aplica a atadura;
c) faz-se outra espiral até a base do dedo;
d) aplica-se, então, uma atadura recorrente, análoga à
que se usa para um coto. (Veja a figura 43);
e) amarra-se firmemente, após algumas voltas, ao redor
do pulso.

ATADURA RECORRENTE PARA UM COTO. — (Figura 43). Usada
para manter um curativo em torno de um coto de braço, perna
ou em torno de um dedo.
a) mantém-se o curativo no local, com umas voltas frouxas,
em espiral, para cima e para baixo, no coto, prendendo-as com
uma volta circular no joelho;
b), dobra-se a atadura, em ângulo reto, no joelho, trazendo-se para baixo, por sobre a metade externa do coto e
passando por baixo deste;
c) e d) continua-se, levando-se a atadura para trás, até
o joelho, onde é dobrada sobre si mesma, para traze-la novamente, por sobre o coto, mas, desta vez, cobrindo a sua parte
interna;
e) repete-se o processo, cobrindo-se, agora, a parte média
do coto; é aconselhável colocar algumas suplementares sobre o
coto, pelo processo acima descrito;
/) fazem-se várias voltas na base das dobras para mantê-las
no local;
ff) cobrem-se as dobras com uma espiral que vai até a
extremidade do coto;
h) completa-se com uma figura de oito, partindo-se da
extremidade do coto até o joelho. Termina-se com algumas
voltas imediatamente abaixo do joelho.

(FIGURA 45 — a, b, c)
(FIGURA 44 — a, b, c, ti)

MÉTODO DE ESPICA PARA o PÉ. — (Figura 44). Usada para
manter um curativo sobre o pé.e para apoio nos casos de entorse do tornozelo.
o) fixa-se a ata dura em torno da base dos artelhos;
cruza-se, em diagonal o dorso do pé, contornando depois o
calcanhar;
b) continua-se cruzando-se, em diagonal, a volta precedente,
até a base do grande artelho;
c) e ã) repete-se o processo, com as outras voltas subindo
gradativamente, tanto no pé como no calcanhar, de modo tal
que os cruzamentos fiquem em uma linha reta, ao longo da
linha média do dorso do pé. Termina-se acima do tornozelo.

FIGURA DE Ono PARA o PÉ, COM o CALCANHAR EXPOSTO. —
(Figura 45). Usada para manter curativos sobre o pé.
a) fixa-se a atadura imediatamente acima do tornozelo;
traz-sie a atadura, até a base do grande artelho, cruzando, em
diagonal, o dorso do pé, fazendo-se uma volta em torno da
base dos artelhos;
b) continua-se, cruzando-se, em diagonal, o dorso do pé
até o ponto inicial;
c) repete-se o processo, deixando-se o calcanhar exposto,
com voltas ascendentes, até que o arco plantar e o dorso do
pé estejam cobertos. Termina-sè no ponto de início.
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(FIGURA 46 — a e b)
D — ATADURAS DE GESSO PARIS
Estas ataduras são usadas para a fixação e o tratamento
das fraturas, assim como para a fixação e o tratamento das
lesões e doenças das articulações. As ataduras são preparadas
pela impregnação, das malhas da gaze de crinolina, com gêsso
Paris, como se vê nas figuras.
PREPARAÇÃO. — (Figura 46).
a) rasga-se a crinolina na largura desejada e puxam-se
alguns fios de cada lado;
b) enrola-se a faixa de crinolina, sem apertar, em um
bastão de madeira ou uma peça semelhante;
c) desenrola-se cerca de um metro de crinollna sobre uma
superfície plana; espalha-se o gêsso, suavemente, na malha,

com a palma da mão, uma espátula, um abalxador de língua etc., e enrola-se, sem apertar, em outro bastão de madeira.
Repete-se o processo com o próximo metro da atadura e continua-se até que toda a faixa fique impregnada com o gêsso.
Remove-se o bastão. Se não se usar imediatamente, a atadura
poderá ser embrulhada em papel impermeável, quando disponível, ou qualquer outro. Guarda-se em lugar seco, horizontalmente;
d) as ataduras gessadas podem também ser rápida e satisfatoriamente feitas, usando-se uma caixa de 25 cm de comprimento por 12 cm de largura e 7 cm de profundidade, sem
tampa. Uma pequena abertura de, aproximadamente, 3 a 6 mm.
de largura por 12 cm de comprimento, é feita na parte inferior
dos dois lados estreitos da caixa. Coloca-se a caixa sobre uma
superfície plana e introduz-se a extremidade da atadura por
uma das aberturas, passando também pela outra, da qual sal
cerca de 2,5 cm. Coloca-se, então, o gêsso na caixa até mais
ou menos a metade. Quando se puxa a extremidade saliente
da atadura, pela abertura, ela fica impregnada com uma leve
camada de gêsso. A espessura desta camada depende da altura da abertura. Enrola-se a atadura em um bastão de maíieira, ou uma peça semelhante, repetindo-se o processo até
que toda a atadu-ra tenha passado pela caixa de gêsso. O
bastão deve ser removido e a atadura embrulhada em papel
impermeável, se não for usada imediatamente.

(FIGURA 46 — c e d)
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E. — COMPRESSAS

APLICAÇÃO. — (PJgura 47).
a) a parte do corpo, onde se aplicará a atadura de gêsso
deve ser coberta, primeiramente, com uma atadura própria
de material macio, de preferência algodão, feltro ou uma camada de fazenda. As saliências ósseas devem ser bem protegidas com algodão ou feltro. Deve-se tomar cuidado em remover todas as pregas nestes curativos e ataduras;
b) doas rolos de atadura gessada são colocados em água
tépida. Quando as bolhas cessarem, retira-se um rolo e o
excesso de água é retirado, apertando-se o rolo em ambas
as extremidades e fazendo-se pressão para o centro, com as
mãos. Esta manobra evitará a perda de considerável quantidade de gêsso pelas extremidades dos rolos. (Logo que se
retira uma atadura da água, substltui-se por outra);
c) a atadura gessada deve ser aplicada rápida e uniformemente no membro. Ataduras adicionais são aplicadas logo que
se tenha terminado com a primeira;
d) durante a aplicação, a atadura deve ser delicadamente
alisada, a fim de se obter uma superfície sem rugas e homogênea. Não se deve torcer a atadura e cada volta deve tomar
a forma do membro sem fazer pressão. Quando se muda a
direção da atadura, esta pode ser dobrada ou cortada; neste
último caso, começa-se novamente. Ao se terminar a aplicação
do último rolo, a superfície do gessado deve ser revestida uniformemente com gêsso líquido, que se prepara, adicionando-se
água ao gêsso seco, até que este adquira a consistência de um
creme espesso. Em todttó os casos recentes de acidentes, que
estiverem aguardando evacuação, o gessado deve ser cortado
em ambos os lados (bívalvado completamente). A retirada de
um gessado pode ser feita com o auxílio de tesouras próprias.
Se não se dispõe de nenhuma, o gêsso pode ser amolecido com
uma pequena quantidade de água oxigenada, ácido clorídrico
ou vinagre e então cortado com uma faca.

GENERALIDADES. — Curativo ou compressa é a denominação
dada a todo e qualquer material aplicado diretamente sobre
um ferimento. O material mais comumente empregado é a
gaze, podendo-se empregar, algumas vezes, o algodão envolvido
em gaze. A gaze é melhor do que o algodão por ser mais
absorvente e permitir uma circulação maior de ar. Não coloque
o algodão diretamente sobre um ferimento; ele endurece e
torna-se difícil de ser removido.
OBJETIVOS E EMPREGOS:
c) cobrir um ferimento e protegê-lo das bactérias;
b) sustar uma hemorragia;
c) aplicar uma medicação;
á) absorver a umidade excessiva;
e) elevar a temperatura nas vizinhanças do ferimento.
Se um curativo tiver que ser usado diretamente sobre uma
ferida aberta, não deve estar somente limpo, no sentido comum,
mas deve, igualmente não conter germe algum, isto é, deve ser
estéril. Lembre-se que, no manuseio de todos os curativos, a
siieprfície a ser aplicada sobre o ferimento não deve entrar
em contato com os dedos ou com qualquer substancia que
não tenha sido esterilizada. Seja cuidadoso, na aplicação do
curativo ao ferimento; não o puxe para a pele suja, em torno
do ferimento nem deixe que escorregue para a pele longe do
ferimento.
CURATIVOS IMPROVISADOS. — Quando não se dispõe de curativos esterilizados, pode-se empregar, nos casos de urgência,
lenços, toalhas ou fazendas semelhantes, que tenham sido
lavados recentemente. Na falta destes, emprega-se a fazenda
mais limpa de que se dispõe, matam-se os germes crestando-a
com um ferro quente ou sobre uma chama. A pequena quantidade de carbono, que possa se acumular sobre a fazenda durante esta operação, não contém germes e não será em quantidade suficiente para provocar qualquer prejuízo.
OUTROS MÉTODOS DE IMPROVISAÇÃO. —. Ferve-se um pedaço
de fazenda em uma panela cheia d'água, durante 10 minutos.
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(FIGURA 48 — a, b, C, d)

ensopa-se um pedaço de fazenda (por exemplo: — a fralda de
uma camisa) em álcool. Quando o paciente puder ser levado
aos cuidados do médico — dentro de pouco tempo, o processo
necessário, no tratamento de urgência dos ferimentos comuns,
é constituído pela parada da hemorragia, o tratamento do
choque e a aplicação de um curativo esterilizado no ferimento.
Se não se dispõe do oficial médico, o ferimento deve ser posteriormente tratado como vem descrito abaixo.
PROCESSO. - - No tratamento de um ferimento recente,
recomenda-ise o processo seguinte, se se dispuser dos meios:
1. Lavam-se as mãos, tão completamente quanto possível,
esfregando-as bem, com água quente e sabão, lavagem esta
seguida, se possível, pela imersão em uma solução quente de
bicloreto de mercúrio a 1/2.000 e depois em álcool de 70°.
2. Se houver hemorragia, faz-se cessá-la. Se for preciso
usar-se alguns instrumentos para efetuar a parada da hemorragia, estes devem ser, inicialmente, esterilizados pela imersão
em uma solução para esterilização, tal como álcool a 70°.
3. Esterilizam-se todos os instrumentos a serem usados
para a retirada de corpos estranhos, do ferimento, tais como
poeira, vidro, esquirolas, etc.
4. Quando se dispõe de um curativo esterilizado, cobre-se
o ferimento com este e depois com atadura. O curativo indi-

vidual, modelo Carlisle, é um excelente curativo para este fim.
(figura 48).
a) abre-se a caixa e retira-se o curativo, segurando com
os dedos bem nas extremidades do curativo, a fim de evitar
a contaminação;
b) abre-se o curativo cuidadosamente, mantendo o lado
impresso para cima:
c) aplica-se o curativo, firmemente, ao ferimento, com o
lado impresso para cima;
d) firma-se.
5. Não existe uma substância, que possa ser usada pelo
enfermeiro, para lavar um ferimento; geralmente, uma quantidade maior de poeira é levada para o interior do ferimento
do que a que é retirada e a água comum é perigosa, pois não
é estéril. Por outro lado, os antisséticos fortes, tais como o
bicloreto de mercúrio ou fenol, destruirão as células, que têm
as bactérias que provocam o pus, antes que aquelas possam,
matar estas últimas. A água oxigenada não é suficientemente
forte para matar todas as bactérias e, nos ferimentos extensos
ou profundos, retira, pela lavagem, algumas destas bactérias,
levando-se para partes não infetadas que, deste modo, podem
vir a se tornar infetadas.
6. Os ferimentos muito sujos ou gordurosos são melhor
limpos somente por um oficial médico. No entanto, quando
não se dispõe deste, o soldado do serviço de saúde pode lavar
um ferimento com água e sabão. O óleo e a gordura -podem ser
retirados de um ferimento lavando-se este, delicadamente, com
um pedaço de algodão absorvente, embebido em gasolina, benzina ou éter.

CAPÍTULO III

A — IMOBILIZAÇAO DE FRATURAS
GENERALIDADES. — Os ossos quebrados (fraturas) podem
causar a incapacidade definitiva ou a morte. Por outro lado,
eles podem ser completamente reparados, permitindo ao paciente se restabelecer completamente do seu acidente. Grande
parte disto depende do tratamento que recebe ANTES DE SER
TRANSPORTADO. Este tratamento, geralmente, requer o emprego
de talas. A imobilização dos fragmentos de um osso fraturado
evita que os bordos cortantes do osso rasguem os vasos sangüíneos e os nervos. Nas fraturas simples (nas quais não há
comunicação entre a parte externa da pele e a fratura) a
aplicação adequada de uma tala evitará a perfuração da pele
pelo osso, o que produziria, então, uma fratura exposta. No
caso de uma fratura exposta, a imobilização pela aplicação da
tala, evitará uma lesão posterior do ferimento, assim como, a
superveniência de uma infecção maior. Além disto, uma imobilização adequada, alivia grandemente a dor de uma fratura e,
algumas vezes, previne realmente o choque. Lembrem-se de
que todas as fraturas dos ossos longos, devem ser imobilizadas
"onde elas se encontram", antes de se tentar qualquer espécie
de movimento ou transporte. As páginas seguintes mostram os
métodos corretos de aplicação das várias talas. Os processos
não são simples; requerem uma prática constante e uma cuidadosa atenção para os detalhes. Sua importância, por mais
que seja frisada, nunca o será suficientemente.

APLICAÇÃO DA TALA AjusiAvEL,
SEMI-CIRCÜLAR, PARA PERNA, TIPO
EXÉRCITO. — É realizada em 10
fases.
FASE N.° l — PREPARA-SE A PADIOLA. — (Figura 49).
a) abre-se a padiola;
b) coloca-se o primeiro cobertor em posição;
c) dobra-se o primeiro cobertor sobre si mesmo, de modo a
recobrir a sua terça parte, no lado
oposto da padiola;
d) coloca-se o segundo cobertor, no lado oposto da padiola, do
mesmo modo que o primeiro.
e) dobra-se sobre si mesmo, de
modo a recobrir a sua terça parte
no lado oposto;
/) vista na extremidade da padiola, mostra quatro dobras de cobertor, sobre as quais o paciente é
colocado;
g) mostra a correia de transporte firmada nas alças da padiola,
( • ) A aplicação da tala ajustâvel,
semi-circular, para perna, tipo Exército, conforme se acha descrita aqui,
<": realizada em 10 faaes com o objetivo de dar maoir clareza à Instrução
No entanto, deve-se ter sempre em
mente que, a operação de aplicação
da tala para imoblllzacao, é um processo continuo, no qual, todos os
homens que tomam parte na Imobllização do paciente, se encontram
constantemente ocupados com a aplicação da tala ou com o tratamento
do paciente ferido.

FASE N.° 2 — APLIA-SE A CORREIA DE TRAÇÃOINICIA-SE A TRAÇÃO. — (Figura 50). Esta fase
pode ser feita simultaneamente com a fase número 3. Veja a nota da fase n.° 3.
a) correia de tração;
b) correia de tração aplicada no pé;
c) o mesmo que eml>, vendo-se o outro lado
do pé;
d) tala ajustável, semi-eircular, para perna,
tipo Exército;
e) o homem n.° l já colocou a tala ao longo
da perna lesada, com o semi-clrculo próximo ao
quadril e com a fivela para fora. A figura mostra
o processo, onde a perna direita foi lesada. O
homem n.° 2 passa a mão pelas hastes, segurando o calcanhar com a dita mão e o dorso do
pé com a outra. O homem n.° l puxa, então, o
pé (exerce tração sobre o pé) e, ao fazer isto,
eleva-o a algumas polegadas do solo. O homem
n.° l, faz, então, deslizar a tala sob a perna, com
a fivela e a haste longa para fora e o homem
n.° 3, apoia a perna, enquanto ela está sendo puxada e levantada. Enquanto isto é feito, o homem n.° l, aplica o curativo sobre o ferimento.

(FIGURA 51 — letra a)
FASE N.° 3 — FAZ-SE o CURATIVO SOBRE o FERIMENTO (*). —
Se ainda não se tiver feito o curativo, este será feito neste
ponto. No caso de já ter sido feito o curativo, este será
ajustado.
FASE N.° 4 — APLICA-SE A TALA E FIRMA-SE A CORREIA DE
TRAÇÃO. — (Figura 51).
o) o homem n.° l, facilita a colocação da tala, para cima
e em baixo do quadril do paciente, fazendo com que o semicírculo forrado fique em ângulo reto. (Certifique-se de que,
aquele serni-círculo, entre em contato com o osso na nádega
tuberosidade do ísquio). O homem n.° l aperta, então, firmemente, a correia na parte superior da coxa. (E1 aconselhável
usar-se um chumaço sob esta correia). O homem n.° 2 continua
fazendo tração sobre a perna e o n.° 3 sustentando a perna'.
(A haste longa da tala deve ficar sempre sobre o lado externo) ;
b) a extremidade longa e livre da correia de tração é
levada para baixo, passando sobre a extremidade reintegrante
da tala, pelo homem n.° l, e, depois, levada para trás, 'pas(*) E' de se supor que, antes da aplicação da tala,
o paciente já tenha recebido o primeiro socorro, tal como
a parada de hemorragia, curativo temporário do ferimento e administração de morfina.
(FIGURA

51

b, c, d)

suiiao pela argola na fivela.
Os homens ns. 2 e 3 continuam
como na figura anterior;
c) o homem n.° l puxa a
extremidade livre da correia de
tração, a fim de obter uma tração maior e faze a laçada cãoforme mostra a figura;
d) a correia é amarrada,
firmemente, à tala.
FASE N.° 5 — FIRMA-SE o
(FIGURA 52)
SUPORTE DA TALA. — (Figura
52). O suporte da tala é colocado em posição, atrás do calcanhar, pelo homem n.° 1. Os homens ns. 2 e 3 continuam a
manter a tração e a sustentar.
FASE N.° 6 — APÓIA-SE A PERNA. — (Figura 53).
a), b) e c) as figuras mostram o método correto de apoio
com ataduras triangulares. As áreas sombreadas indicam a
posição do membro;
d) mostra cinco ataduras triangulares colocadas, apoiando
o membro lesado. Veja a próxima página.
Quando a perna é apoia<ia, os homens ns. 2 e 3 afrouxam
a tração e o apoio mespectivãmente.
(FIGURA 53 — O, b, C)

(FIGURA 53 — d)

FASE N." 7 — COLOCA-SE o DESCANSO DÚ PÉ EM POSIÇÃO E
FIRMA-SE o PÉ. — (Figura 54.) Firma-se o pé com uma atadura triangular dobrada em faixa e amarra-se do mesmo modo,
idêntico ao da colocação da perna na tala.
(FIGURA — 54)

(FIGURA 55 — C) .

(FIGURA 55 — a e b)
FASE N.° 8 — COLOCA-SE o PACIENTE NA PADIOLA PREPARADA.
— (Figura 55). o) os homens ns. 2 e 3 ajoelham-se ao lado
do paciente, o mais próximo possível da perna com a tala; o
homem n.° l ajoelha-se no lado oposto. Todos os homens se
apoiam sobre um joelho, o do mesmo lado que o dos pés do
paciente. O homem n.° l coloca as mãos por baixo das costas
e idas coxas do paciente, enquanto que o n.° 2 coloca as mãos

por baixo da perna fraturada e o n.° 3 sustenta o paciente
pelos ombros e pelas costas. Depois, todos os três erguem, ao
mesmo tempo, o paciente, para as coxas do homens n.°s 2 e 3.
b) veja a pagina anterior. Os homens ns. 2 e 3 apoiam
o paciente sobre as coxas, enquanto o homem n.° l coloca a
padiola preparada em posição. O homem n.° l, então, ajuda o
n.° 2 e o 3 a colocar o paciente delicadamente sobre a padiola,
sustentando o paciente com as mãos, em posição idêntica à
que tomou para erguê-lo.
c) mostra o paciente na padiola. Note-se que o suporte
da tala, apóia-se sobre a padiola, vários centímetros além
do bordo da lona.
FASE N.° 9 — FIRMA-SE A TALA
À PADIOLA — COM A HASTE PARA
PADIOLA. — (Figura 56).
A haste para padiola é colo,
cada em posição, com o encaixe
em baixo da parte horizontal do
suporte da tala; este é, então,
colocado naquele encaixe e ai fixado, girando-se a haste de um
trinco. (A haste para padiola
deve ser colocada de modo tal
que o trinco fique do mesmo
lado que a perna com tala).

(FIGURA. 56)

FASE N.° 10 — COBRE-SE o PACIENTE -- (Figura 57). Os
homens n.°s 2 e 3 dobram um terceiro cobertor, no sentido do
seu comprimento, colocando-o sobre o paciente, de modo tal
que um bordo fique abaixo do queixo. Traz-se, então, para
cima, os lados livres dos dois primeiros cobertores, dobrando-os
sobre o terceiro cobertor e fixando-os neste local com alguns
alfinetes de segurança.

(FIGURA 58 — a, b, c, d)
Nota: — Certifique-se de que, os pés do paciente e a extremidade inferior da tala, sejam também cobertos.

tFlOURA 57;

LAÇADA PARA o TORNOZELO, USANDO-SE UMA FAIXA ou UMA
ATADURA EM ROLO — (Figura 58). Empregada quando nüo se
dispõe da correia de tração. (As figuras mostram uma faixa).
o) segura-se a faixa em uma das mãos;
b) faz-se a alça;
c) empurra-se a ponta comprida, através a alça, para
fazer os laços, conforme mostra a próxima figura;
d) completadas as alças, ao ser aplicada a laçada sobre
o pé, a alça de cima vai sobre o dorso do pé, outra vai para
a parte oposta ao dorso do pé e a terceira para baixo do calcanhar;
e) mostra os laços aplicados;
/) aplique a tração, usando as duas pontas.

(FIGURA 59 — a, b, c, d, e e /)
LAÇADA PARA o TORNOZELO, USANDO-SE DUAS FAIXAS. — (Figura 59). Usada para manter
o tornozelo luxado, em uma posição fixa e para manter a
atração nos casos de fratura
da coxa ou da perna.
a) coloca-se o centro da
faixa sob o arco do sapato;
b) levam-se as duas extremidades para trás do pé, cruzando-as na parte posterior do
tornozelo;
c) cruzam-se as pontas na
parte anterior do tornolezo, enfiando-se as pontas por baixo
da faixa, em ambos os lados do
tornozelo;
a frente;
d) trazem-se as pontas para

(FIGURA 59 — g, h e i)

e) nmarra-se fortemente;
/) enfia-se a segunda faixa pela dobra, na sola do sapato;
CO amarram-se as pontas da segunda faixa, com um nó
apertado, na extremidade da tala qus foi aplicada. Enfia-se
uma pequena peça de madeira, na posição acima mostrada,
para fazer o papel de cabresto;
7i) e i ) a tração é obtida pela torção da peça de madeira.
Quando se tiver terminado a tração, firma-se o cabresto à
tala.

(FIGURA 60 —a, b, c)

OUTRO MÉTODO DE FIRMAR A TALA À PADIOLA, COM UM LAÇO
DE ATADURA EM ROLO. — (Figura 60).
Nota: a correia de transporte foi omitida em todas
as ilustrações para maior clareza do texto.
a) fixa-se a extremidade da atadura ao suporte da padiola,
no mesmo lado da perna, em que foi aplicada a tala. Circunda-se
com a atadura o punho da padiola, próximo à lona, com duas
voltas e leva-se para cima para a tala até a junção do suporte
da tala. Fixa-se a atadura aí com duas voltas; depois, leva-se
a atadura para trás ao redor do suporte do pé, circundando-o
com duas voltas, conservando a atadura tensa;
b) leva-se a atadura abaixo destes suportes até o punho
da padiola no lado oposto, onde há duas voltas, indo se fixar
na extremidade da tala, em um
ponto correspondente a junção
com o suporte; fixa-se a atadura aí com duas voltas;
c) leva-se a atadura para
trás ao redor do segundo punho,
dando duas voltas e fixando-a
ao segundo suporte da padiola;
ã) pode-se usar, quando
disponíveis, um suporte fito de
uma peça de tala e um descanso para o pé.

TALA EM DEGRAU, METÁLICA.
- (Figura 61). Usada para as
fraturas da parte inferior dá
perna e para as lesões e fraturas nas regiões do tornozelo
e pé.
c) Mostra uma tala reta.
b) Tala dobrada para sei
adaptada.
c) Coloca-se um chumaço,
forrando a tala, na panturriIha, calcanhar e pé. Coloca-se
a tala em posição.
d) A segunda tala metálica
é dobrada em forma de U, e
colocada em posição. Forra-se
esta segunda tala entre o membro lesado e a dita tala.
e) A imobilização é completada fixando-se ambas as
talas com ataduras em rolo,
conforme mostra a figura, ou
com faixas.

(FIGURA 61 — a, b, c, a, e)

(FIGURA 62 — e, f, g, li e f)
(FicusA 62 — a, b, c e d)
TALA PARA BRAÇO (DE
MAS, AJUSTÁVEL) . APLICAÇÃO DE
TRAÇÃO COM ESPARADRAPO NA
PELE. - - (Figura 62) . Empregada para as fraturas do colo
do húmero (braço) e para as
fraturas interessando a articulação do cotovelo.
Nota: Uma vez iniciada a
tração, esta é mantida até a
fixação da tala.
t,*..,
a) tala para braço, de Thomas, ajustável;
E» o anel desliza sobre o
pulso; o homem n.° l começa
a tração enquanto o homem
n.° 2 faz o curativo no ferimento;
c) o homem n.° l mantém
a tração, enquanto o n.° 2 aplica dois longos pedaços de esparadrapo descendo de cada
lado do braço e se prolongando
de 12 a 15 cm além das pontas
dos dedos. O homem n.° 2
aplica, então uma atadura em
espiral, cobrindo o esparadrapo
e o braço. Uma laçada nunca
deve ser usada ao redor do
pulso;
(i) a tala é encaixada na
; :, a, continuando a se manter
a tração;

e) dobra-se, para trás, as pontas do esparadrapo, cerca de
6 cm, a fim de se obter umas pontas íivme.s; corta-se o esparadrapo fazigndo-sc orifícios de cerca uc 2 cm de diâmetro, e,m
cada ponta; continua-se a manter a (ração;
/) introduz-se a atadura, que é usada como um cabresto
pelos orifícios nas extremidades do esparadrapo. (A figura
mostra este métoí.o sem o emprego do separador de madeira);
g ) , /i) e z) mostram o método de fixar as pontas do esparadrapo com o rolo ds madeira ou uma ataãura em rolo servindo de separa-dor, e a laçada da atadura;

(FIGURA 62 — j)
(FIGURA 63 — o, b e c)

(FIGURA 62

Tc)

j) mostra o braço apoiada
na tala; o homem n.° l ainda
mantém a tração. (A figura
mostra as pontas do esparadrapo tal como em i ) ;
k) mostra o outro método
de laçada tal como em /);
1) a aplicação da tala achase completa, o cabresto aplicado, torcido até uma tração
eompleta e fixado, Abandonase agora a tração manual.

TALA DE MADEIRA PARA FRATURA DE BRAÇO. - - Húmero.
(Figura 63).
a) usam-se dois pedaços de madeira (tábua) como talas. (O
chumaço não se acha visível, para maior clareza, mas iodas
as talas devem ser acolchoadas);
b) coloca-se o chumaço na axila a fim de proteger os
vasos sangüíneos e os nervos de uma pressão indevida. Coloca-se, então, o pedaço de madeira acolchoado entre o braço
e a parede torácica;
c) coloca-se o outro pedaço de madeira acolchoada no
lado oposto do braço;
ã) fixam-se as talas de madeira, acolchoadas, com ataduras
triangulares dobradas como faixas, conforme mostra a figura,
ou com faixas de atadura em rolo;
e) completada a imobilização o antebraço é colocado em
uma tipóia, apoiando-se pelo pulso.
(FIGURA 63 — d e e)

(FIGURA 62 — 1)

B — IMOBILIZAÇÕES
IMPROVISADAS
TALA DE HASTE, PARA FRATURA
DE ANTE-BRAÇO ou PULSO. —
Colocam-se hastes acolchoadas
na posição mostrada. Procedese como na explicação anterior,
certificando-se de que as hastes sejam suficientementes largas e estejam acolchoadas. (O
chumaço foi omitido para maior
clareza).
(FIGURA 64 — a, b)
PAREDE TORÁCICA COMO TALA PARA FRATURA DO BRAÇO. —
mero. (Figura 64).

(FIGURA 66)

Hú-

a) coloca-se o chumaço sob o braço e contra a paredB
torácica;
b) fixa-se, então, o braço à parede torácica, empregando-se
ataduras triangulares, dobradas como faixas (conforme mostra
a figura), ou faixas de ataduras em rolo;
c) completada a imobilização o antebraço é colocado em
uma tipóia, apoiando-se pslo pulso.
(FIGURA

65)

TALAS DE LATÃO PARA FRATURA DE ANTEBRAÇO, PULSO ou
MÃO. (Figura 65) .
Colocam-se as talas acolduras triangulares dobradas cochoadas, na posição mostrada
na figura, firmando-as com atagura para maior clareza) .
(O chumaço foi omitido na fimais acima que o do cotovelo,
encontra a várias polegadas
Nota-se que o nível da mão se
a tala é colocado na tipóia.
rolo. O braço imobilizado com
figura) ou com ataduras em
mo faixas (conforme mostra r.

A ABA DA TÚNICA USADA COMO TIPÓIA. — (Figura
sabotoam-se todos cs botões da túnica, lexceto 'o de cima
a aba >da frente por sôbrt o braço lesado. Fixa-se
alfinete de segurança, na túnica, na parte superior

67). Dee traz-se
com um
do peito.

A FRALDA DA CAMISA USADA COMO TIPÓIA. -- (Figura 68).
Desabotoam-se os últimos três botões da camisa e traz-se a
fralda da frente, da camisa, por sobre o braço lesado. Dobra-se
para trás a beira da fralda, uns três ou cinco centímetros e
prcnde-se na camisa com alfinetes de segurança, na parte
superior do peito.

(.FIGURA 67)

(FIGURA 68)

(FIGURA 69 — a, b, c, d, e e)

IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, PARA TRANSPORTE, DE UM PACIENTE
COM o PESCOÇO QUEBRADO. — Fratura cervical. (Figura 69).
«) mostra as perneiras de lona do soldado, atadas, com
as pontas dos cordões para fora;
b) seguram-se as perneiras, uma em cada mão, com os
lados atados para cima;
c) colocam-se os lados atados um contra o outro, deixando
pender, livremente, as pontas dos cordões;
d) levanta-se o colarinho da camisa paira proteger o pescoço; dobram-se as perneiras e colocam-se ao redor do pescoço
com a depressão, correspondente ao tornozelo, debaixo do
queixo;

i FIGURA 69 — f, g, h, i e f)

ei e /) dá-se uma laçada, com os cordões, por dentro das
correias, íixa-se e amarra-se na frente;
g ) , h) e i) moistra o laço e a correia;
7 > aplica-se, firmemente, uma atadura sobre as correias.
Nota: nos casos em que não se dispõe de perneiras,
pode-se aplicar o mesmo tipo de imobilização, dobrando-se,
cuidadosamente, uma camisa, uma jaqueta de campanha,
uma toalha, um jornal, etc., na largura desejada e aplicando-se de maneira semelhante a das perneiras.

(FIGURA 71 — a, b, c, d)

(FIGURA 70 — a, b)
TRANSPORTE DE UM PACIENTE COM A ESPINHA FRATURADA. (Figulra :70) . O homem n.° l amarra as mãos do paciente,
enquanto a padiola está- sendo preparada e depois coloca o
cobertor dobrado em posição, na padiola, para servir de apoio
à ourvatura dorsal cio paciente.
a) o paciente é levantado e colocado na padiola. O homem
n.° l coloca as mãos por baixo dos ombros do paciente c
giradua a posição ãa cabeça; o homem n.° 2 coloca as mãos
por debaixo da parte inferior das costas e das nádegas do
paciente; e o homem n.° 3 coloca as mãos por d-abaixo das
coxas e das panturrilhas. Todos os homens se apoiam sobre
um joelho, o do mc=mo lado que o dos pés do pacientt e, delicadamente, levantam-no do solo, cerca de uns 20 cms, eustentam-no para a frente e colocam-no na padiola, abaixando-o;
b) mostra o paciente cclocado sobre a padicla.

CORREIA DE S'-CU?.AN;A DA PAMOI.A. — (Figura 71) . Empregada quando se torna necessário firmar o paciente na padiola.
a) e b) mostra o método de se apertar a correia. Cuidado:
— a corneia tíeve ficar tenLa, rrvas não apertada demais a
ponto de provocar dor ou prejudicar "a circulação;
c) mostra quatro correias colocadas sobre o cobertor. As
quatro correias podem ser aplicadas, uma sobre o peito, outra
sobre a cintura, outra sobre as coxas e outra sobre as pernas
abaixo dos joelhos;
d) mostra um outro método de se empregar as quatro
correias.
Nota: toda a vez que as correias de segurança são
empregadas, deve-se tomar cuidado a fim de que a correia seja colocada de maneira tal que não exerça pressão
sobre quaisquer ferimentos que possam estar presentes.
Se o paciente é portador de uma perna fraturada, que
tenha sido imobilizada com tala, as coureias são passadas somente sobre a perna não lesada, pois que a
barra da padiola servirá para manter a perna em posição.

(FIGURA 72 •— a, b e c)
C — ARMAÇÃO COM BARRAS DE MADEIRA
ARMAÇÃO COM BARRAS DE MADEIRA. — (Figura 72.). Empregada para suspensão e tração das extremidades ou como suporte elevado.
a) mostra um suporte vertical no local;
b) mostra o método de se fixar o suporte vertical com
ganchos;
c) mostra quatro suportes verticais no local;
tí) quatro suportes verticais no local e duas barras horizontais levantadas;
e) mostra a armação já completada com a extensão lateral
e a barra do trapézio;

(FIGURA 72 — d e e)
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(FIGURA 72 —g, h)
g) mostra o leito, a armação e o paciente a tala de perna,
tipo Exército, em tração;
h) mostra o leito, a armação e o paciente-tala de perna
tipo Exército. Coxa em abdução;

(FIGURA 72 / — / l , f 2, / 3 e /4)

/) per menores cc3 ganchos;
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APLICAÇÃO:
— das ataduras de gêsso Paris
- da tala a.iustávcl remi-ei mil,'ir para perna, 1 i p < >
Exército
Armação com barras de madeira
ATADURA:
— completa de mão
— cruzada de ambos os olhos
— cruzada de um olho
- de mandíbula
— de quatro pontas para mandíbula
— de quatro pontas para nariz
— de gêsso Paris
— diversas dimensões das ataduras
— em espiral
- em faixas e triangulares
- em rolo
:
emprego
espiral recorrente de antebraço
— fixação das ataduras
— frouxas (podem ocasionar perda de vida)
— método de armar as ataduras
— método de Espica para pé
- método de Espica para ombro
— método para dobrar as ataduras
- método de Velpau
- oblíqua
- para a parte anterior do cotovelo
(FIGURA 72 — O

i) mostra o leito, a armação e o paciente-fratura da extremidade .superior.
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— Generalidades
— Materiais básicos
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— Curativos improvisados
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— cotovelo
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Fraturas ( i m o b i l i / n ç ã o )
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—da cabeça para transporte de um paciente com pescoço quebrado
— fraturas
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Luvas .
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