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XXX Congreso Nacional de Enfermidades Neuromusculares 

 

Vigo, 23-24 de outubro de 2015 
 
 

Un dos pratos fortes deste ano foi a organi-
zación e desenvolvemento do XXX Congreso 
Nacional de Enfermidades Neuromusculares, 
promovido pola Federación ASEM e que foi 
levado a cabo, nesta ocasión, por parte de 
ASEM Galicia. 
 
 
 
 

Durante unha fin de semana de encontros e in-
tercambio de experiencias, expertos médicos e 
profesionais do ámbito sociosanitario achegáron-
nos as últimas novidades en investigación, alter-
nativas terapéuticas e diferentes recursos que 
poden contribuír á mellora das condicións e cali-
dade de vida das persoas con ENM. O obxectivo 
desta reunión entre profesionais e familias é o de 
fomentar o coñecemento das enfermidades neu-
romusculares e servir de plataforma para a divul-
gación dos avances cara a este colectivo. 
O programa, coidadosamente elaborado polo 
Comité Científico, que estivo liderado pola Dra. 
Carmen Navarro, permitiu abarcar unha completa 
e variada temática. Isto non sería posible sen a 
importante e inestimable colaboración dos relato-
res que nos achegaron abordaxes como: a ali-
mentación, pautas dietéticas; recursos educati-
vos para nenos con ENM; novidades en investi-
gación, en xenética; abordaxe respiratoria; obra-
doiros específicos de rehabilitación para adultos 
e nenos, e co prato forte das mesas redondas 

“de ti a ti” cos expertos médicos, e a charla final sobre os cans de asistencia para a promo-
ción da autonomía persoal. 
 
Coma en anos anteriores, ao fin da edición, a organización entregoulles os Premios ASEM 
2015 a persoas e entidades que destacaron pola súa solidariedade e compromiso coas per-
soas que conviven cunha enfermidade neuromuscular, as súas familias e o movemento aso-
ciativo ASEM. Neste caso, pola súa traxectoria e intensa colaboración coas entidades 
ASEM, os premios outorgáronselles á Dra. Carmen Navarro, ao Dr. Jaume Colomer e a D. 
Antonio Martínez (ex presidente da Federación ASEM). A entidade homenaxeada nesta oca-
sión foi a Fundación Profesor Uría. 
 
En si mesmo, o éxito deste Congreso bia-
nual Enfermidades Neuromusculares radi-
ca en gran parte na combinación da teoría 
coa práctica: non só se ofrecen relatorios 
sobre investigación, rehabilitación ou co-
mo mellorar a saúde a través da alimenta-
ción, senón que tamén se organizan obra-
doiros demostrativos e espazos de comu-
nicación e intercambio, nos que persoas 
afectadas, familias e profesionais teñen a 
oportunidade de compartir experiencias. 
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15N – Día Nacional das Enfermidades Neuromusculares 

 

Desde hai algúns anos, en España, o 15 de novem-
bro foi designado o noso día. Desde a Federación 
ASEM, e grazas á campaña “Imos da Man”, as dis-
tintas entidades rexionais que formamos parte dela, 
levamos a cabo diferentes actividades dirixidas a 
facer máis visible e presente o noso colectivo, e in-
formar sobre as súas características e necesidades. 
#DELAMANO15N é unha campaña pola inclusión 
social auspiciada polo movemento ASEM e difundi-
da por internet e as redes sociais. Foi unha proposta 
interactiva na que todos os que se querían apuntar 
participaban mediante o envío de fotografías de per-
soas collidas "da man" e sumalas así ao gran mural 
solidario coas enfermidades neuromusculares que 
irá crecendo con cada imaxe recibida, simbolizando 
a forza da amizade e a solidariedade por enriba dos prexuízos e barreiras sociais. 
 
 
 
 
O resultado… foi un mural elabora-
do con todas as imaxes enviadas 
por centos de persoas que expresa-
ron o seu apoio con fotografías de 
mans entrelazadas para simbolizar 
a solidariedade e concienciación 
con estas patoloxías. 
 
 
 
  

 
 

Xa a nivel autonómico, ASEM Galicia configu-
rou un programa cheo de actividades de difu-
sión durante esta semana de novembro. 
Charlas, mesas informativas, cadeas huma-
nas, entrevistas en diferentes medios de co-
municación e o broche final da nosa Gala Be-
néfica foron as accións realizadas pola nosa 
entidade, que foi unha das máis activas en 
toda España. 
 
Aproveitamos para agradecer o esforzo, cola-

boración e apoio de voluntarios, socios e fa-

milias que nos axudaron a que todo isto fose 

unha realidade. 
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IV Gala Benéfica de ASEM Galicia 

 

O pasado 14 de novembro celebrouse a IV GALA BENÉFICA DE ASEM GALICIA no auditorio muni-
cipal de Valga. 
 
Ata alí achegáronse numerosos asistentes, así como o  Sr. alcalde  de Valga e a delegada do audito-
rio municipal, a Sra. Ramona, que puideron gozar dunha tarde divertida. 
 

     
 
Amenizáronnos a tarde o grupo de zumba de Graciela Viturro, por segundo ano consecutivo o grupo 
de teatro Artellar, o cantante Iago Pico acompañado do guitarrista Jondalar Wikendius, o Ballet Perla 
de Arousa, o contacontos Manolo o dos Contos e o cantante Johnny Vergara. A gala presentouna a 
xornalista da TVG Fátima Rodríguez. 
 

     
 
Por outra banda, e seguindo a tradición dos premios solidarios ASEM Galicia, fíxose a entrega co-

rrespondente deste ano a Tamara Vila González, tesoureira da 
asociación e persoa que leva colaborando desinteresadamente 
coa entidade durante moitos anos. 
 
O acto rematou cun sorteo de diferentes premios, como parau-
gas, cadernos, bolígrafos... 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

             Grazas a todos os participantes e asistentes!! 
 
 

Doazón de material informático 
 

Dende ASEM Galicia decidimos levar a cabo unha donación dalgúns 
dispositivos informáticos dos que dispoñemos na nosa sede, para po-
ñelos á vosa disposición no caso de que os precisedes. 
 
Actualmente disponemos do seguinte material informático: 
 

 4 Pantallas 

 4 Ratos 

 4 Teclados 

 1 Escáner 

https://www.facebook.com/jondalar.wikendius
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O primeiro exoesqueleto de Galicia e o quinto de España, per-
tence a Sinapse 

 
 

O centro de intervención Sinapse -Tratamento Integral da Patoloxía Neurolóxica e Logopedia, situado 

na Coruña, conta, desde novembro de 2015, cunha grande innovación tecnolóxica para tratamentos 

rehabilitadores: o exoesqueleto Ekso Bionics. 

 

Ekso GT é un exoesqueleto da casa estadounidense Ekso Bionics e que xa se está utilizando en va-

rios países europeos. Trátase dunha estrutura externa ao corpo para asistir o movemento da marcha, 

podendo realizar o dito movemento a través de baterías (un robot portátil). Axústase por enriba da 

roupa do usuario e permite que o individuo logre unha mobilidade, unha forza e unha resistencia que 

doutra maneira non tería.  

Trátase do 5º dispositivo en España e o primeiro en Galicia.  

 

Como funciona EKSO? 

 

Este traxe biónico portátil permítelles ás persoas con certa debilidade das extremidades inferiores 

poñerse de pé e camiñar por diferentes tipos de terreos, reali-

zando un apoio completo e marcha recíproca.  

 

Outro beneficio é que axuda a persoa a volver a aprender os 

patróns da marcha adecuados e os cambios de peso, utilizando 

unha plataforma funcional. 

 

Trátase pois dun exoesqueleto para o adestramento da mar-

cha, e no que o seu uso se realiza sempre baixo supervisión. 

As persoas que se poden beneficiar ao máximo desta terapia 

son aquelas afectadas por diferentes niveis de parálises ou he-

miparesia, debidas a enfermidades neurolóxicas coma o ictus, 

traumatismo craneoencefálico, lesión medular, escleroses múl-

tiple, ataxia, enfermidades neurodexenerativas ou enfermidades neuromusculares, entre outras.  

 

Ademais de axudar a un mellor patrón de movemento, o feito de poder levantarse e realizar marcha, 

achégalles aos usuarios unha mellora xeneralizada no seu organismo, conseguindo melloras na fun-

ción dixestiva, respiratoria, linfática, cardíaca, prevención da osteoporose. Esta actividade, baseada 

en repeticións, ten unha repercusión positiva sobre as conexións neuronais, e produce cambios, a 

nivel neuroplástico, no cerebro. 

 

Isto conséguese a través dunha configuración personalizada dos parámetros de marcha, equilibrio e 

posicionamento do usuario. Ekso incorpora un software desde o cal realizar unha calibración inicial e 

no que se recolle a evolución do usuario, o que permite ir axustando estes parámetros en cada sesión 

e conseguir un avance efectivo. 
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Como podo probar as posibilidades de EKSO? 

 
Grazas ao convenio que ASEM Galicia ten co centro Sinapse, os nosos socios poden solici-

tar unha intervención individualizada a través deste dispositivo. Para iso, é importante ter en 

conta o seguinte: 

 Ser socio/a de ASEM Galicia. 

 Ter unha altura mínima de 150 cm e un peso máximo de 100 kg (son os límites que 

permite EKSO). 

 Poñerse en contacto coa delegación ASEM da Coruña (tlf.: 698 178 500 / email: terapi-

aocupacional@asemgalicia.com) e solicitar a intervención en Sinapse a través de EK-

SO. Os nosos profesionais da Coruña derivarán a solicitude directamente ao centro e 

este concertará coa persoa interesada unha primeira cita. 

 Consulta de Valoración Completa: o equipo profesional de Sinapse realizará unha va-

loración específica do usuario, conforme os parámetros de EKSO: 

 Rango articular, forza, resistencia, altura e peso. 

 Configuración personalizada dos parámetros básicos de EKSO segundo as ca-

racterísticas do usuario. 

 Primeira proba de marcha e mobilidade funcional. 

 O custo da sesión de valoración é de 100 €. 

 Sesións de intervención: unha vez definido o patrón individualizado para o tratamento 

con EKSO, páutanse os obxectivos correspondentes e fíxase un prazo para a súa con-

secución. 

 As lesiones de intervención estímanse en función das posibilidades do usuario e 

os obxectivos para alcanzar. 

 En cada nova sesión, realízase unha actualización dos parámetros, en función 

dos avances obtidos na última realizada. 

 O custo de cada sesión de intervención é de 82 €. 

 

Convenio con ASEM Galicia 

 

Na actualidade, ASEM Galicia ten un convenio co centro Sinapse, polo cal, os nosos socios 

poden acceder aos diferentes tratamentos que oferta o centro 

cunha tarifa reducida.  

 

 

Información sobre Sinapse: 
 

Avd. General Sanjurjo, 46-48, baixo 15006, A Coruña 
Tlf./Fax: 981 175 859 

info@centrosinapse.com - www.centrosinapse.com 
 

mailto:terapiaocupacional@asemgalicia.com
mailto:terapiaocupacional@asemgalicia.com
http://www.centrosinapse.com
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Banco de Produtos de Apoio de ASEM Galicia 

 

No ano 2008 ASEM Galicia pon en marcha a creación dun Banco de Produtos de Apoio. Ao longo 

deste tempo e grazas ás doazóns e ao labor altruísta dos no-

sos voluntarios e colaboradores, puidemos ampliar a listaxe 

de produtos dispoñibles para os nosos socios e socias. 

 

Na actualidade, recibimos un importante apoio por parte do 

Concello de Culleredo (A Coruña), ambos lanzamos unha 

campaña de recolección, alugamento e doazón de produtos 

de apoio. 

 

Doazón  

Todas as persoas que dispoñades dalgún destes produtos, 

como cadeiras de rodas, guindastres, camas eléctricas, bipe-

destadores, entre outros, que xa non utilicedes podedes doa-

los ao noso banco para que poidan ser utilizados por outra 

persoa que os necesita.  

 

A través do noso banco realízanse diferentes xestións: 

 

 Solicitude de préstamo: é gratuíta para socios e socias de ASEM Galicia e para perso-

as empadroadas no Concello de Culleredo. O préstamo faise baixo un concepto de fianza 

que se devolverá ao finalizalo. 

 Solicitude de alugamento: calquera persoa que non pertenza a Culleredo ou a ASEM 

Galicia pode solicitar un dos nosos produtos de apoio en concepto de alugamento, cunha 

contía fixa todos os meses ata que finalice o dito alugamento.  

 

No suposto de que se produzan dúas solicitudes para o mesmo produto de apoio, priorizarase a 

persoa que teña un maior grao de dependencia/discapacidade, e de existiren igualdade de condi-

cións, polo nivel de renda. 

Toda persoa solicitante aboará unha fianza a través do ingreso no número de conta de ASEM Gali-

cia. Establécese unha fianza de 10 € para o préstamo de produtos de apoio pequenos, e unha fian-

za de 50 € para o préstamo de cadeiras de rodas, camas eléctricas, guindastres e outros produtos 

de gran tamaño. 

 

Devolución 

Cando xa non necesites o teu produto de apoio, podes devolvelo para incorporalo de novo ao Ban-

co de Produtos de Apoio e que quen o necesite poida facer uso del. Para iso é necesario cubrir 

unha folla de doazón. 

 

Visualización do Banco de Produtos de Apoio 

 

A xestión do Banco de Produtos de Apoio é responsabilidade 

da área de terapia ocupacional de ASEM Galicia, desde a que 

se puxo en marcha o Banco de Produtos de Apoio Online. 

Neste blog pódese visualizar toda a información e os produtos 

dispoñibles: www.bancodeayudastecnicas.blogspot.com. Por 

outro lado, os produtos dispoñibles tamén se poden consultar 

a través da páxina de Facebook de ASEM Galicia, onde existe 

un álbum dedicado exclusivamente a mostrar os produtos de 

que dispoñemos e o seu estado, en préstamo ou dispoñibles. 

 

 

 

http://www.bancodeayudastecnicas.blogspot.com
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 Información completa sobre o Cheque Familiar 2016  

 

O Cheque Familiar é unha dedución do imposto sobre a renda para familias numerosas ou 
con ascendentes ou fillos con discapacidade. Trátase dunha axuda de 1200 € anuais para as 
familias de categoría xeral e de 2400 € se é de categoría especial. Para poder solicitala é ne-
cesario cumprir todos os requisitos e presentar a documentación requirida. 

Beneficiarios 

a. Familias numerosas e con ascendentes e descenden-
tes con discapacidade ao seu cargo.  

b. Familias monoporantais con, polo menos, dous fillos.  

c. Pensionistas ou desempregados con prestación por 
desemprego que teñan ao seu cargo unha familia nu-
merosa ou persoas con discapacidade.  

d. Se dous ou máis contribuíntes teñen dereito á aplica-
ción dalgunha das deducións e presentaran unha soli-
citude de aboamento anticipado de forma colectiva, 
entenderase cedido o dereito á dedución a favor do 
primeiro solicitante.  

Prazo para solicitar 

O límite é o 31 de marzo para solicitar os adiantos desde xaneiro deste ano. Se houbo al-
gunha variación nos seus datos que lle afecten ao cobramento por adiantado da dedución 
por familia numerosa ou con persoas ao seu cargo, debe comunicalo nun prazo máximo de 
15 días desde que teña coñecemento do feito. No caso contrario pode derivarse na retirada 
da axuda. 

Como solicitar o cheque familiar?   

 Por internet: por medio do DNI electrónico ou o Pin24h. 

 Por teléfono: chamando ao Centro de Atención Telefónica da Axencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria no 901 200 345 e achegando o  importe do cadro 415 da de-
claración do IRPF do ano anterior. 

 Presencial: en calquera oficina da Axencia Tributaria (a partir do 3 de febreiro) pre-
sentando o modelo 143 correctamente cuberto. Logo de imprimilo débeno asinar 
todos os solicitantes. 

Modalidades  

a. Modalidade individual. Presentarase unha solicitude por cada contribuínte con dereito a 
dedución. Aboaráselle ao solicitante a cantidade que resulte de dividir o importe que 
proceda entre o número de contribuíntes con dereito a ela.  

b. Modalidade colectiva. Preséntase de forma conxunta de todos os beneficiarios con de-
reito ao cheque familiar. A transferencia mensual aboaráselle ao que figure como pri-
meiro solicitante. 

 

Cando se cobran?  

A Axencia Tributaria fará un ingreso na conta que se designase na solicitude todos os meses 

na cantidade que resulte en cada caso. En caso de que se denegase esta axuda, notificará-

selle ao interesado na forma en que comunicara na dita solicitude. 
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 Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con dis-
capacidade e/ou persoas en situación de dependencia 

 

Este servizo ten a consideración de transporte adaptado, programado, non urxente e gratuíto para a pres-
tación de servizos puntuais. 
 

Persoas usuarias  

Ter recoñecida a condición de persoa usuaria é requisito previo para poder 
solicitar e recibir este servizo. 
Poderán ser usuarias do servizo as persoas residentes en Galicia que cum-
pran os seguintes requisitos:  
 
a. Ter recoñecida, no seu certificado de discapacidade, a imposibilidade 

de utilización de transporte público colectivo, motivada pola súa situa-
ción de dependencia ou discapacidade.  

b. Ter recoñecida a situación de dependencia en calquera dos seus gra-
os ou ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 
75%. Excepcionalmente poderán obter a condición de persoa usuaria aquelas persoas que teñan un 
grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 75%, sempre que se acredite a conco-
rrencia de circunstancias que aconsellen o uso de transporte adaptado e así conste no informe so-
cial unificado.  

 
Para solicitar este servizo, tense que cubrir unha solicitude (podedes solicitárnola no correo electrónico 
trabajosocial@asemgalicia.com). 
 
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación: 
a. Certificación da imposibilidade de utilizar o transporte público emitido polas unidades de valoración 

da dependencia ou polos equipos de valoración e orientación (EVO). 
b. Informe social unificado relativo á persoa solicitante no que se describan as circunstancias da nece-

sidade da utilización do transporte adaptado, segundo o modelo establecido. 
c. De ser o caso, acreditación documental da representación que se ten da persoa que formula a soli-

citude, e copia compulsada do seu documento identificativo (DNI/NIE). 
d. Cando a persoa solicitante sexa menor de idade e non estea en posesión do DNI, copia compulsada 

do libro de familia, na que se inclúa a folla na que apareza o nome do/a benefiaciario/a. 
 

Prestacións e orde de prioridades 

A prestación do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou en 
situación de dependencia procurará cubrir as necesidades de desprazamento das persoas que teñan reco-
ñecida a condición de usuarias do servizo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa 
seguinte orde de prioridades: 
 
a. Acudir a consultas médicas do sistema público e concertado ou das mutualidades de funcionarios 

públicos, cando o desprazamento non sexa competencia do sistema sanitario, e sempre que exista 
unha confirmación de cita previa para acudir á consulta. 

b. Traslados aos centros asistenciais do sistema galego de servizos sociais que prestando servizo de 
aloxamento, de carácter permanente ou temporal, non dispoñan de servizo de transporte, e priorita-
riamente aos que conten con financiamento público. 

c. Acudir a programas ou actividades que se presten prioritariamente en centros do sistema galego de 
servizos sociais que conten con financiamento público, e que non dispoñan de servizo de transporte. 

d. Asistir a actividades de carácter educativo e formativo que favorezan a integración laboral e a pro-
moción da autonomía persoal, cando o desprazamento non sexa competencia do sistema público 
educativo. 

e. Asistir a actividades relacionadas co coidado persoal, tanto a nivel terapéutico como rehabilitador. 
 
Sempre que estean cubertas as prioridades anteriores e exista dispoñibilidade de medios, poderanse pres-
tar servizos para as seguintes actividades, e pola seguinte orde de prioridade: 
 
a. Realizar xestións de carácter legal e/ou administrativo. 
b. Asistir a actividades de carácter cultural, deportivas e/ou sociais. 
 
A intensidade de uso que unha persoa usuaria faga do servizo formará parte da orde de prioridades á hora 
de conceder o servizo, co obxecto de que poidan facer uso deste servizo o maior número de persoas. 
 
Ter recoñecida a condición de persoa usuaria non garante a realización efectiva dos servizos demanda-
dos, xa que, unha vez feita a solicitude de servizo, ten que ser valorada atendendo á orde de prioridades 
de servizos establecida e á dispoñibilidade de medios.  
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O programa de "coidadores de barrio" de Vigo, un servizo de 
apoio a persoas maiores ou con problemas de discapacidade e 

mobilidade 

 

O programa, na súa dimensión actual, nace dun convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e 
a Fundación Érguete no ano 2012 cun obxectivo dobre: por un lado, como programa de emprego para 
persoas en risco de exclusión; por outro, para a atención a persoas que por idade ou dependencia ne-
cesitan apoio e acompañamento. 
 
Desde ASEM Galicia falamos con Ana Francisco Fernández, coordinadora do servizo de coidadores 
no Calvario. Cóntanos que na actualidade están presentes en cinco zonas da cidade: Coia-Bouzas, As 
Travesas, Teis, Zona Vella e O Calvario. Asisten a uns 30 usuarios por barrio, cun total de máis de 
2.000 actuacións semestrais. 
  
Os servizos máis habituais que lles prestan aos seus beneficiarios son axuda para facer as compras 
diarias; acompañalos ao médico e á farmacia ou a realizar algunha xestión; dar un paseo ou acudir a 
algunha actividade no barrio. Todas as súas accións son gratuítas e están enfocadas a conectar os 
usuarios coa vida da súa contorna máis próxima axudándoos no día a día, sempre en tarefas fóra do 
fogar. 
 
Os coidadores de barrio contan entre os seus usuarios con persoas afectadas por enfermidades neu-
romusculares, na súa maior parte mulleres novas, en torno aos corenta anos: "moi informadas, loitado-
ras e buscavidas", afirma Ana, quen pola súa formación e experiencia profesional está ao día das ne-
cesidades e peculiaridades de quen padece este tipo de enfermidades. 
 
 
Para máis información sobre este servizo, os seus teléfonos de contacto son: 
 
 

 Bouzas-Coia: 698 180 823 

 O Calvario: 698 189 539 

 Zona Vella: 698 189 530 

 Teis: 698 189 532 

 As Travesas: 698 180 840 

 

 

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de ASEM Galicia.  
 
Coordinación  redacción: Nelia Bruña, Jessica Garabal e Thais Pousada.  
Tradución: Arximiro Fernández. 
Apoio loxístico e difusión: Almudena  Covelo. 
 
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos profesio-
nais, institucións, asociacións e persoas en contacto (900 envíos). 
 
Edición impresa única en lingua galega: 600 exemplares 
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001 © Edita ASEM Galicia 1º Trimestre de 2016 
Custo aproximado impresión e envío: 2 € 
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Fármacos Contraindicados en Enfermidades Neuromusculares  

 
Tania García-Sobrino, Julio Pardo. Unidade de Enfermidades Neuromusculares. Servizo de Neurolo-

xía. Hospital Clínico. Santiago de Compostela 

Introdución 

As enfermidades neuromusculares (ENM) son un grupo heteroxéneo de enfermidades xenéticas 
(hereditarias) ou adquiridas (de orixe tóxica-medicamentosa, endocrino-metabólicas, infecciosas ou inmunoló-
xicas).  
En xeral, non existen contraindicacións absolutas para a toma de fármacos en pacientes con enfermidades 
neuromusculares, agás na miastenia gravis. Noutras enfermidades neuromusculares, aínda que non hai con-
traindicacións absolutas, si que existen algunhas recomendacións sobre a utilización de determinados fár-
macos, sobre todo relacionadas co posible empeoramento que poden producir sobre a enfermidade de base.  
Por iso se recomenda que ante calquera dúbida relacionada coa toma dun fármaco, o paciente consulte 
sempre co seu médico de familia ou co seu neurólogo e nunca se automedique.  
A continuación, establécense algunhas especificacións para grupos de diagnósticos específicos. 

Enfermidade de Neurona Motora (esclerose lateral amiotrófica, atrofias musculares espi-

ñais) 

Nos pacientes con enfermidades da neurona motora non existen contraindicacións farmacolóxicas absolutas. 
Porén, a causa da potencial afectación respiratoria que pode desenvolverse durante a evolución da enfermi-
dade, débense evitar os fármacos cun efecto depresor respiratorio (benzodiacepinas a doses altas emprega-
das para tratamento do insomnio ou a ansiedade e analxésicos opiáceos a altas doses empregados para o 
tratamento da dor). 

Neuropatías Periféricas (Enfermidade de Charcot-Marie-Tooth, síndrome de Guillain-

Barré, neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, etc.) 

Nestes casos, deberanse evitar na medida do posible (salvo que sexa estritamente necesario) utilizar fárma-
cos que poidan agravar os síntomas ou signos de neuropatía que presenta o paciente. Os fármacos que po-
den producir un agravamento da neuropatía de base inclúen: 1) fármacos empregados para o tratamento do 
cancro (adriamicina, vincristina, cisplatino, oxaliplatino, bortezomib), 2) fármacos empregados no tratamento 
da tuberculose (etambutol, isoniazida, etionamida), 3) determinados antibióticos (linezolid, metronidazol, nitro-
furantoina, clorambucil, colistina), 4) fármacos empregados para o tratamento de arritmias cardíacas 
(amiodarona, procainamida, flecainida), 5) tratamentos para a SIDA (estavudina, lamivudina) e 6) algúns fár-
macos empregados para o tratamento de enfermidades autoinmunes (infliximab, etanercept, ciclosporina, 
cloroquina). Ademais existen outros medicamentos empregados frecuentemente para o tratamento de diver-
sas enfermidades que tamén poden causar un dano engadido nun paciente con neuropatía (alopurinol, colchi-
cina, estatinas, disulfiram, indometacina, talidomida, hidralazina ou piridoxina). 

Enfermidades da unión neuromuscular (Miastenia Gravis, Botulismo) 

Como se comentou previamente, a miastenia gravis é unha das poucas ENM en que si existen fármacos to-
talmente contraindicados, polo risco que teñen de empeorar os síntomas da enfermidade e provocar cadros 
graves que requiran de soporte respiratorio (crises miasténica) e poidan comprometer a vida do paciente. Es-
te é o caso da telitromicina, un antibiótico de estrutura parecida aos macrólidos, utilizado no tratamento de 
infeccións respiratorias e sinusites. Outros fármacos non representan unha contraindicación absoluta, pero si 
requiren ser administrados con precaución e preferiblemente nun hospital [penicilamina, relaxantes muscula-
res, anestésicos inhalados, toxina botulínica, algúns antibióticos coma os aminoglucósidos ou a clindamicina, 
a procainamida ou os contrastes iodados empregados para realizar algunhas probas radiolóxicas]. Aínda que 
algúns fármacos (ciprofloxacino, eritromicina, azitromicina, atenolol, verapamilo, estatinas, litio, atropina, lar-
gactil, acetazolamida) deben prescribirse con precaución, adoitan ser ben tolerados, aínda que se ha de avi-
sar o paciente da posibilidade dun empeoramento clínico coa toma do fármaco. Naqueles casos que presen-
ten dificultade respiratoria en relación coa enfermidade, recoméndase evitar o uso de fármacos relaxantes 
musculares como as benzodiacepinas a doses altas. 

Enfermidades do músculo (distrofias musculares, miotonías conxénitas, miopatías infla-

matorias, etc.) 

Ao igual que noutras ENM non existen fármacos totalmente contraindicados. Non obstante, si existen fárma-
cos que poden resultar nocivos para o músculo e, por tanto, deben empregarse con cautela nestes pacientes 
(estatinas, fibratos, esteroides, amiodarona, algúns diuréticos depletores de potasio, colchicina, cloroquina, 
penicilamina, anticorpos monoclonais). Algunhas enfermidades musculares poden asociar un maior risco de 
desenvolver arritmias cardíacas, polo que deben evitarse tratamentos que poidan favorecer o desenvolve-
mento destas (fenitoína, broncodilatadores). Se o paciente presenta dificultade respiratoria, desaconséllase o 
uso de fármacos con efecto depresor respiratorio (benzodiacepinas, barbitúricos ou opiáceos a doses altas). 

VACINAS EN ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES 

Sempre foi un tema de controversia a administración de vacinas (antigripal, antineumocó-
cica) en pacientes con enfermidades neuromusculares autoinmunes (síndrome de Guillain-
Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, miastenia gravis, etc.).  
En xeral, non existen contraindicacións absolutas e recoméndase a súa administra-
ción. En pacientes que seguen un tratamento con inmunosupresores, tamén se aconse-
llan, malia que nestes casos, a vacina pode perder eficacia.  
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Querer é poder! 
 
Ola! Chámome Graciela Cortizo Herrera. Nacín en México hai 50 anos cunha atrogripose conxénita. A mi-
ña vida estivo marca por unha enfermidade rara, da cal estaba diagnosticada como unha atrofia muscular 
de tipo III, enfermidade de Kohlberg Wender. Estaba considerada unha persoa gravemente afectada.  
 
Durante os meus primeiros corenta e cinco anos vivín pensando que ía morrer antes dos 40, como lles pa-
sara aos meus curmáns e ao meu tío. Pero a medida que me achegaba aos 45 anos ía dándome de conta 
de que eu non estaba coma eles. Despois, cando cumprín os 45, empecei a gozar a vida doutra forma. 
Tiña ganas de loitar, de mellorar, de conseguir cousas.  
 
Despois destes dous últimos anos empecei a considerar a posibili-
dade de estudar e deixarlles unha pegada e un legado ás persoas 
que me queren. E así o fixen. Púxenme a estudar a ESO e a cola-
borar máis con ASEM, ata o punto de que hoxe son vogal da Xunta 
Directiva e colaboro con eles para facer conferencias e actividades 
en Pontevedra. 
 
Logo, desde marzo de 2015, o doutor José María Fernández fíxo-
me un estudo e díxome que tiña unha atrogripose conxénita de cin-
turas, que non tiña nada que ver co que me diagnosticaran. Entón 
empecei a pensar que podía cambiar máis e a loitar por un futuro 
que ata daquela nunca me propuxera, pois vivía ao día. Podo dicir-
vos que os meus pais nunca me impediron facer nada do que me 
propuña: de nena xoguei coma calquera nena, fun a un colexio nor-
mal, fun unha persoa que gozou moito.  
 
Non recordo moito os meus primeiros cinco anos, pois estaba vivindo en México ata que cumprín esa ida-
de, que foi cando nos trasladamos toda a familia a España. Aquí teño varios recordos, uns bonitos e outros 
feos que me marcaron na miña vida. Logo, aos 13 anos, cambiamos de casa. Aí empezou outra nova eta-
pa da miña vida: saía a xogar con amigas, ía de campamentos, pertencía a un grupo xuvenil ata os 15 
anos… Despois fixen varias viaxes (á Expo de Sevilla, a Francia, Paris e Euro Disney...).  
 
En 1996 empecei a traballar como monitora e os meus primeiros destinos foron Madrid, con ANDE, e Má-
laga. Tamén ese ano regresei a México para coñecer as miñas raíces. Alí vivín uns sete meses. Cando 
volvín púxenme a facer cursos e rematei un de encadernación e traballos manuais, e durante catro anos 
traballei dando clases de traballos manuais e facendo encadernación.  
 
En 2003 decidín ir para unha residencia, pois acaba de cumprir 38 anos e quería ter calidade de vida, non 
quería terminar dependendo de ninguén, pois, pensando que a miña enfermidade ía ir a peor, non quería 
ser unha carga para ninguén. En cambio, hoxe penso que de saber que non tiña a mesma enfermidade ca 
os meus curmáns e o meu tío igual non marchaba para a residencia.  
 
Quero dicirvos que agora que xa sei que teño un futuro y que ninguén, nin os médicos, poden saber cando 
vou morrer, gozo máis de todo, valoro todo moito máis, creo que todo está na mente das persoas. Creo 
que os limites na vida nolos poñemos nós mesmos e nós mesmos somos quen nos condenamos e nos 
marcamos as barreiras e nos limitamos. 
Aprendín nestes últimos anos que querer é poder e que todo o que un se propón, se cre niso, vaino conse-
guir.  
Eu agora mesmo loito pola integración das persoas con discapacidade, loito para defender os nosos derei-
tos e demostro que con vontade e con esforzo podes conseguir o que te propoñas. 
Agora mesmo rematei xa a ESO e quero traballar e axudar as persoas que deixaron de crer en si mesmas. 
Quero axudar as persoas coa miña experiencia para que non se rendan e non se poñan limitacións. 
 
Graciela Cortizo  
 

 
Horario: 

 

Luns a Venres de 09:00 a 14:30 horas. 
Martes de 16:00 a 19:45 horas. 
 

Contacto: 

 

E-mail: info@asemgalicia.com 
Web: www.asemgalicia.es 


