
LESIÓNS DO CAZADOR E  PRIMEIROS AUXILIOS 
 
 
 
Torceduras 
 
 Se é posible, aplicarase frío con toallas ou panos, ou se houbera, con xeo. De 
seguido inmovilizarase a articulación afectada e se trasladará ó lesionado ó Servizo de 
Urxencias máis próximo. 

 
  
 
 
 
 
Se a caída se produxo de 
espaldas, non moveremos ó 
ferido, xa que poderíamos 
agravar a súa lesión, e o que 
faremos será chamar a unha 
unidade especializada neste 
tipo de accidentes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Luxación 
 
 É a saída do óso da súa posición normal, que se detecta pola anormal 
morfoloxía da articulación, e por presentar o enfermo unha intensa dor e un bloqueo 
da articulación afectada. 
 
 Débese inmovilizar ó ferido e despois trasladarase a un servizo de urxencias. 
 
 Hai unha serie de signos que de xeito fácil fan posible o diagnóstico dunha 
fractura. Entre os máis salientables, figuran os seguintes: 
 
1. Imposibilidade de mover o membro lesionado. 
2. Dor a nivel da lesión. 
3. Deformación do membro. Fácilmente perceptible se se lle compara co membro san. 
4. A rexión fracturada colle unha cor amoratada. 
5. Crepitación ou sensación de roce entre os dous fragmentos do óso fracturado. 
6. Shock. 
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Fracturas óseas 
 
 Como son as de tibia, peroné, cúbito, 
etc. nestes casos, tentarase de facer un 
sinxelo entablillado, e despois farase o debido 
traslado ó centro de urxencias máis próximo. 
 
Fractura das costelas. Colócase unha venda 
sobre a rexión fracturada ou que se supón 
fracturada, e anúdase sobre o lado san. Para 
levar esto a cabo, recoméndase ó ferido que 
aspire a fondo ó tempo que se tira dun modo 
continuo e suave dos extremos da venda, a 
fin de poder apretar ben o nó. De seguido, 
repítese esta mesma maniobra con outras 
dúas vendas, que se colocan por enriba e por 
debaixo da anterior. Convén colocar un 
rodillo de vendas ou de panos entre o nó e a 
pel para non pellizcala. 
 
 De tódolos xeitos, hoxe en día, ata que non sexa confirmado o diagnóstico cunha 
radiografía, non se debe facer ningún tipo de vendaxe, e menos todavía se o mancado é 
un ancián. 

 
Fractura da pelvis ou da cadeira. Pola súa parte extrema, se coloca unha longa férula 
que se extenda dende a axila ata o pé, e pola súa parte interna, unha que vaia dende a 
ingle ata o pé. 
 
Feridas abertas. 
 
 Ante a presenza dunha ferida, ás veces producida polo impacto dun perdigón, 
a primeira medida é a limpeza profunda da mesma, someténdoa ó chorro de auga 
dunha fonte, dun grifo, ou dunha cantimplora coa fin de arrastrar a suciedade da 
mesma e incluso desprender os corpos estranos retidos tales como pedras, cristais, 

etc.  
 
 Se a profundidade ou a extensión da 
ferida é importante, procederase de igual xeito, 
trasladando posteriormente ó doente a un 
centro de urxencias.  
 
 A maioría das feridas sangran pouco, 
parando a hemorraxia dun xeito espontáneo 
antes dos cinco minutos. Cando debido á perda 
abundante de sangue dificúltase a localización 
da ferida, aplicarase un lavado intenso con 
auga, e unha vez localizada a orixe da 
hemorraxia, actuarase para detela, situando a 
parte sangrante en situación máis elevada que 
o resto do corpo, deste xeito, e por mor da 
gravidade, moitas feridas deixarán de sangrar 
ou sangrarán menos. 
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 Como segundo paso a seguir, é a colocación dun garrote ou torniquete, tendo 
en conta sempre os sentidos de ida e volta ó corazón, se se trata dunha articulación 
deberemos colocalo por enriba da ferida, pero si és dunha vena, colocarémolo por 
debaixo dela, porque de non facelo así, equivalería a non telo posto. 
 
 Se a saída de sangue é moi aparatosa, convén atallarla canto antes, así que se 
non se ve moi claro, convén aplicar dous torniquetes, un a cada lado da ferida. De 
tódolos xeitos, o torniquete é unicamente unha solución momentánea, mentras se 
traslado ó doente a un centro de urxencias. 
 
 
 
Lesións musculares 
 
 A pesares de que os músculos atópanse menos superficiais que os vasos 
capilares e recubertos de diferentes capas ata a pel, poden ser alcanzados por axentes 
traumáticos exteriores de diferentes maneiras: 
 

• Desgarro muscular; aplicarase frío (compresas de auga fría, xeo, etc.) e/ou 
analxésico a base de clorotilo comercializado en farmacias. 

• Contusión ou golpe, aplicarase o mesmo sistema que no punto anterior. 
• Esguinces; aplicarase frío na zoa dolorida durante trinta minutos, despois 

procederase a unha vendaxe compresora. É aconsellable recorrer a un centro 
sanitario para proceder a un estudo radiolóxico. 

• Calambres; ante a sobrecarga dos músculos, realizarase un estiramento 
apoiando o talón e pisando cara abaico a planta do pé. 

 
Remedios preventivos para evitar lesións musculares. 
 
 Miembros superiores 

 
1. Quentamento con movementos 

rotativos de brazos, codos, monecas e 
fortalecemento dos dedos. 

2. Ó longo da xornada de caza, se 
aconsella non sobrecargar 
constantemente unha das metades do 
corpo, sen promediar dita sobrecarga. 

3. Ante a fatiga e/ou dor, recoméndase 
descansar uns minutos e practicar os 
estiramentos antes citados.  

 
 Membros inferiores (cadeira, muslo, 

xeonllo, perna e pé). 
 
1. Cadeira: faranse rotacións e xiros coa 

fin de descargar a tensión 
sacrolumbar para dar elasticidade ás 
articulacións e ó nervo ciático. 

2. Muslo: no caso de recarga muscular, 
collerase coa man da mesma perna o 
pé, e se estirará ata chegar co talón á 
zoa glútea, para estirar todos os músculos. 

3. Xeonllo: realizaranse flexións para desentumecer rótulas, meniscos, ligamentos e 
tendóns. 

4. Perna: os xemelos e sóleo son os músculos que primeiro se lesionan no campo, xa 
que se recargan e endurecen con moita facilidade, provocando lesións que poden 
chegar a unha tendinite no talón de Aquiles, e para evitar ditas lesións, 
recoméndase un entrenamento previo ou a metade da xornada cun pé adiantado e 
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flexionado o xeonllo (cos talóns ben apoiados no chan e a outra perna ben ríxida), 
inclinarase o corpo hacia adiante e coa perna ríxida estirarase hacia atrás. 

5. Pé: para evitar as lesión do nocello, procederase a uns movementos básicos, que 
consisten en estiramentos cara ó frente, atrás e con rotacións en ambolos dous 
lados. 

 
Sistema respiratorio. 
 
 No caso de dificultades respiratorias, recoméndase que nos paremos para 
efectuar os seguintes exercicios respiratorios: 
 
 Inspirar aire pola nariz, manténdoo uns segundos no peito, e de seguido 

expulsarase pola boca, repetindo este exercicio varias veces ata que a respiración 
sexa pausada e tranquila. 
 No caso de que dita fatiga sexa abdominal e/ou do diafragma, inspirarase 

arqueando o corpo hacia adiante, actuando como no caso anterior para provocar a 
abertura do diafragma e zona hepática. 

 
Lesións oculares. 

 
 
 
 No caso de cegueira por aire provocada 
por terra, recoméndase non manipular nesta 
zona, con pañuelos ou similares, senon 
proceder ó lavado do ollo con auga. 
 
 No caso de que algún axente se quede 
dentro do ollo, recoméndase a urxente visita a 
un especialista. 
 
 Para rematar, queremos facer chegar 
unha importante recomendación ó cazador, que 
consiste en que leve un pequeno botiquín 
durante a actividade cinexética, que tera: 
mercromina, tiritas, gasas, auga osixenada, 
alcohol, clorotilo (analxésico local para 
mergulladuras, contusións, etc., non se debe 
aplicar sobre as feridas abertas), tixeiras, 
vendas, calmantes e esparadrapo. 
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