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Festival de Teatro
Solidario a favor de
ASEM
“A vida non se mide polas veces que
respiras, senón por aqueles momentos
que te deixan sen alento.”

Hitch
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ACTUALIDADE

Achegámonos ás Enfermidades Raras cunha charla‐coloquio
O pasado 1 de marzo, con motivo do Día
Mundial das Enfermidades Raras,
levouse a cabo unha charla coloquio na
sede de Vigo da Deputación de
Pontevedra.
Foi unha oportunidade para que as
persoas afectadas e as súas familias
consultasen
directamente
cos
profesionais as súas dúbidas sobre
técnicas físicas e de afrontamento
psicolóxico, ás que se uniron pequenas
nocións de coaching.
A convocatoria pública E de entrada
libre comezou coa intervención do
fisioterapeuta Alberto Guitián, quen
expuxo as características básicas e as
recomendacións
da
neurorrehabilitación. Pola súa parte,
Vanessa Rodríguez
falounos das
posibilidades de sobrepoñerse á
evolución
das
enfermidades
neuromusculares. Por último, o noso
voluntario Raúl Davila (máster en
dirección de relacións laborais) ofreceu
as claves dunha boa resiliencia, o
reinventarse.
A resposta de asistencia e participación
foi moi boa e desde aquí querémoslles
reiterar o noso agradecemento aos
relatores e aos asistentes por acudir á
convocatoria.
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Unha mostra de teatro moi solidaria en Salceda

ACTUALIDADE

Marzo será o noso mes do teatro porque
dende ASEM Galicia temos o gusto de
invitarvos ao festival solidario a favor da
nosa entidade que estamos a organizar
conxuntamente co grupo Osiris Teatro da
asociación ACUCA, de Salceda de Caselas.
O evento realizarase a fin de semana do
22, 23 e 24 de marzo, no auditorio
municipal desta localidade pontevedresa.
Ao longo dos tres días, a representación de
obras de teatro polo grupo local e outros
da bisbarra complementarase con outras
escenificacións artísticas, como unha
mostra de danza oriental, a actuación
dunha banda de música e a interpretación
dunha "contada" por Cándido Pazó.
O noso padriño, Anxo da Cruz e o alcalde
de Salceda pecharán este festival solidario,
que ten unha entrada de só 3 € (adultos) e
de 1 € (nenos), incluíndo un sorteo de
premios e outras sorpresas.
A fila 0 está á disposición de todos os que
estades lonxe e queirades achegar o voso
graniño de area. O número de conta para a fila 0 é: 2080 5113 00 3040010027

Semana de Respiro Familiar da Federación ASEM

Como cada ano, a Federación ASEM organiza as súas colonias de verán que terán lugar
entre o 7 e o 14 de xullo. O lugar elixido é a Casa de Colonias “La Cinglera”, situada en
Vilanova de Sau (Barcelona).
Poden inscribirse a estas colonias todos os mozos e mozas que cumpran as seguintes
características:

Seren socios/as de ASEM, con idades entre 7 e 18 anos.

Familiares e/ou amigos (da mesma franxa de idade) que vaian como
acompañantes.

Será unha semana en que gozar do programa de actividades lúdicas, deportivas e
educativas que a Federación ASEM lles preparou, aproveitando os recursos que ofrece
a Casa de Colonias: piscina con guindastre, salas de obradoiros, espazos exteriores para
o xogo, zonas de acampada etc. As instalacións e as actividades que se realizarán están
totalmente adaptadas.
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ACTIVIDADES ASEM

Conmemoración do Día Nacional das Enfermidades
Neuromusculares
Por todos é sabido xa que o 15 de
novembro é o noso Día Nacional. Por este
motivo, desde ASEM Galicia animámonos
a organizar a nosa I Gala Benéfica, cuxo
éxito non sería posible sen a colaboración
inestimable de numerosos grupos e
artistas.
Nesta gala cultural, todos os beneficios
obtidos foron destinados ao mantemento
e continuación dos programas e servizos
da nosa entidade. A convocatoria foi o 10
de novembro, no auditorio do Centro Cívico de Teis, contando coa actuación de artistas
do talle de David Amor, o grupo de Teatro O Trasno, o Mago Marco, o grupo poético
Brétema, un trío musical e o grupo folclórico Nautilius. Neste acto, cabe destacar a
especial colaboración do noso padriño, o director e guionista Ángel da Cruz, quen
participou activamente e ao que presentamos oficialmente como o noso mecenas.
Como en todas as actividades que
organizamos, queremos agradecervos o bo
acollemento que tivo e a participación activa
de grandes e pequenos, os cales tamén o
pasaron en grande con talleres lúdicos.
A I Gala Benéfica non vería a luz sen o tenaz
esforzo do equipo profesional e dos
voluntarios de ASEM Galicia. Risas e bágoas
fixeron desta unha experiencia inigualable.

E non vencidos polo cansazo, durante a seguinte
semana o noso equipo estivo presente en
diversos hospitais galegos coa instalación de
mesas informativas. O CHU da Coruña, o
Meixoeiro e POVISA de Vigo, o Hospital Clínico de
Santiago, o Hospital Provincial de Pontevedra e o
Complexo Arquitecto Marcide de Ferrol foron os
centros elixidos. Médicos, enfermeiros, pacientes
e curiosos achegáronse a nós solicitando
información
sobre
as
Enfermidades
Neuromusculares ou para comprar unha
participación do noso número da lotería.
Con este pequeno xesto conseguimos achegarlle á
cidadanía a realidade das persoas afectadas por
unha ENM.

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

5

ACTIVIDADES ASEM

Torneo solidario de petanca a favor de ASEM Galicia .
O Club de Petanca da Florida, de Vigo, organizou un
Torneo de Petanca a favor da nosa entidade a fin de
semana do 14 e 15 de decembro.
A nosa mesa informativa e os nosos traballos manuais
foron instaladas arredor das canchas de xogo.
Ademais realizamos o sorteo de varias cestas doadas
por Supermercados Froiz, a Frutería Manzano e a
Carnicería San Cristóbal. Nos dous días recadáronse
594,73 €.
Foron moitos os que se achegaron e colaboraron connosco. Así, nesta fin de semana
especial fixemos novos amigos dunha gran calidade humana. Moitas grazas a todos os
que nos participastes para poder seguir axudando a persoas afectadas por
enfermidades neuromusculares e as súas familias.

Fomos de cea. Como nos gusta a festa!!
Organizamos a cea de Asem deste ano no Club de Petanca da avda. da
Florida de Vigo, xa que o torneo de petanca a favor da asociación se
realizara alí con grande éxito e sabiamos da excelente cociñeira que
tiñan na cantina. A comida estaba, en dúas palabras. "im‐
prezionante", como diría aquel, os entrantes estaban riquísimos e o
prato principal delicioso (arroz de mariscos).

Na sobremesa fixemos o noso II
Concurso de Chistes e para finalizar,
Neli, con colaboración, organizou un
karaoke, que melloraremos a partir
deste momento, pois pasámolo
xenial.
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En ASEM celebramos o Entroido

ACTIVIDADES ASEM

.

O pasado 12 de febreiro, os
socios de ASEM Galicia
celebraron o Entroido na sede
con sobremesas típicas do
carnaval como: filloas recheas,
orellas, tortas etc. Todo estaba
riquísimo! Case todos viñeron
disfrazados e pasamos a tarde
entre risas e anécdotas.

Aquí vos deixamos algunhas fotos para que
gocedes véndoas.

Coñecemos a provincia de
Pontevedra
O pasado 23 de febreiro, unha vintena de
socios de ASEM Galicia fixemos unha
pequena ruta no marco do proxecto “Coñece
a túa provincia” da Diputación de Pontevedra.
Visitamos o Pazo de Oca acompañados pola
nosa guía, Conchita, que nos explicou
numerosas curiosidades deste fermoso lugar.
Comemos un saboroso lacón con grelos en
Lalín e, despois de comer, os máis atrevidos
(dígoo polo frío que ía) demos un paseo pola
vila.
Antes de regresar á casa, fixemos unha
paradiña na queixería Anzuxao para repoñer
forzas e encher a despensa.

En ASEM
animávosvos a
participar en todas
as nosas actividades
xa que a unión fai a
FORZA

.
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Recursos adaptados para o deporte

AUTONOMÍA PERSOAL

A primavera xa está aquí e cos días máis longos e a suba das temperaturas apetécenos
máis realizar actividades ao aire libre.
Nesta sección de autonomía persoal mostrámosvos algúns exemplos de axudas técnicas
especialmente deseñadas para favorecerlles a práctica do deporte adaptado a persoas
con mobilidade reducida.
Handbikes eléctricas
As handbikes son dispositivos que se adaptan á cadeira de rodas e transfórmana nunha
bicicleta con pedais accionados polas mans. Hai diversos modelos de handbikes, pero os
máis recomendados para as persoas con enfermidades neuromusculares son os
eléctricos ou semieléctricos. A handbike semieléctrica ten
un motor eléctrico no que se pode elixir a potencia que se
desexe. É ideal para zonas con moita pendente e/ou para
persoas cos membros superiores afectados. A tracción
eléctrica actívase co movemento das manivelas grazas a un
sensor. Dispón de axuda para arrancar, a cal é moi útil en
pendentes. Co modelo eléctrico, grazas á súa tracción,
pódense subir pendentes de ata o 18%, ir marcha atrás e
existen adaptacións para facilitar o agarre do guiador.
Estas adaptacións facilitan en gran medida a tracción
dunha cadeira de rodas e permiten gozar dos paseos. A
principal desvantaxe é o seu prezo, xa que rolda entre os 3 500 e os
4 000 €.
Cadeira adaptada para esquí de travesía
O esquí de travesía é unha das modalidades máis
libres. Pódese dicir que é unha mestura de
montañismo e de esquí tradicional, no que se
mestura o esquí de fondo, ao andar polas chairas,
co esquí alpino nos descensos. Practícase, polo
tanto, para facer longas travesías pola neve e,
nalgunhas estacións de esquí, pódense encontrar
pistas específicas para esta modalidade de esquí.
Spokes'N Motion é unha empresa que deseñou un equipamento adaptado para realizar
esquí de fondo, o Kiwi X‐Country, dispoñible en talle de adulto e infantil. O chasis está
fabricado en aluminio lixeiro e o seu peso é de 5,5 kg, o que permite ao grande
manobrabilidade, estabilidade e control. A anchura e a altura do asento pódese axustar
para cada persoa. Os repousapés axústanse á lonxitude desexada, así como a suxeición
das pernas, que tamén se pode axustar á altura precisemos. Así, o esquiador pode obter
o máximo rendemento, gozando plenamente do esquí de travesía en calquera situación.
Cadeiras anfibias
Nas nosas costas cada vez é máis frecuente ver as cadeiras adaptadas que lles permiten
ás persoas con mobilidade reducida gozar dun día de praia. A maioría delas teñen unhas
rodas especiais (máis grosas e cun debuxo máis marcado) que permiten transitar pola
area. Grazas á súa estrutura e material de construción, facilítanlle á persoa tombarse
sobre elas e mesmo meterse na auga, sempre guiados polos monitores ou socorristas.
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AUTONOMÍA PERSOAL

Unha realidade ao alcance de todos os que vos
animamos a probar.

Outros deportes máis arriscados
Aínda que pareza mentira, hai multitude de deportes que se puiden probar
independentemente da discapacidade que se teña.

Parapente

Ciclismo de Montaña

Mergullo adaptado

Hóckey sobre xeo

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia. Coordinación redacción:
Nelia Bruña e Thais Pousada. Maquetación: Manuel Martín, Apoio loxístico e difusión: Lorena Gil e colaboradores.
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos
profesionais, institucións, asociacións e persoas en contacto (900 envíos).
“É posible obter un exemplar impreso en castelán solicitándoo a ASEM Galicia.”
Edición impresa única en lingua galega: 1.500 exemplares
ISSN:1888‐6698 Dep. Legal: Vg 62‐2001 © Edita ASEM Galicia 1º Trimestre de 2013
Custo aproximado impresión e envío: 2 €
Ver edicións en “CASTELLÁN” e en “GALEGO” na web www.asemgalicia.com

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

AUTONOMÍA PERSOAL

Prácticas en ASEM Galicia. Unha nova experiencia
O meu nome é Raquel Cruces Estévez. Son
alumna do último curso da carreira de Terapia
Ocupacional. Empecei as miñas estancias
prácticas en ASEM Galicia a principios de
outubro de 2012, nas que me fun internando
pouco a pouco ata chegar a coñecer mellor as
diferentes funcións que desenvolve a terapeuta
ocupacional. Da mesma forma, coñecín e sigo
coñecendo as persoas que constitúen esta
asociación. Cabe destacar a confianza e axuda
mutua que se ve e ofrecen. Agradécese día a día.
Desde o inicio, a terapeuta ocupacional facilitoume documentación sobre as
enfermidades neuromusculares, das que xa tiña unha idea, pero non da forma que esta
información me proporcionou. Como mencionei anteriormente, nun principio non tiña
de todo claro a función que desenvolve a terapeuta da asociación, pois era un novo
campo no que me introducía, pero a medida que foi avanzando o tempo, aprendín
gran cantidade de cousas, vivín novas experiencias e coñecín excelentes persoas.
Cando un está na carreira, non adoitan mostrarche o "lado escuro" da Terapia
Ocupacional. Desde o meu punto de vista, é unha profesión á que podes tirarlle moito
proveito e aprender cousas que nin imaxinas, pero tamén te dás de conta de que todos
os teus proxectos, ideas e plans non se conseguen tan doadamente, xa que
anteriormente hai un esforzo que normalmente non se distingue ata que estás niso.
Nestas prácticas, un ve que non todo é un camiño de rosas, tes que loitar
continuamente e, en ocasións, non vas saír gañando, pero igualmente achéganche
novas reflexións.
Podería destacar diferentes acontecementos que foron xurdindo ao longo das
semanas, como por exemplo, a I Gala Benéfica que se realizou en novembro de 2012
en Vigo, na que se deu un pequeno salto para a xente relacionada con estas
enfermidades e tamén para a historia de ASEM Galicia.
Finalmente, quédame agradecerlles a todas as persoas que me apoiaron ao longo
desta viaxe, que continúa, que espero seguir en contacto con elas. Quero darlles as
grazas por esta oportunidade á asociación, ás familias, que sempre estiveron abertas e
que sen dúbida teñen unha forza indescritible e, sobre todo, á miña titora de prácticas,
que estivo en todo momento para o que necesitase e me deu a súa confianza e o seu
apoio de xeito ininterrompido.
Unha aperta forte
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É a melatonina unha hormona beneficiosa na DM Duchenne?
Que é a melatonina?
A melatonina (N‐acetil‐5‐metoxitriptamina) é unha
hormona que se encontra en forma natural no
cuerpo e a súa función principal é regular o reloxo
biolóxico do corpo.
É sintetizada e liberada pola glándula pineal (a un
ritmo cíclico) e é distribuída polo sangue en
pequenas proporcións. A luz inhibe a vía pola que se
activa a liberación da melatonina, polo que esta
hormona se libera durante a noite.

SANIDADE

Cales son as funcións principais da melatonina?
A partir do seu proceso de síntese e liberación, a principal función da melatonina é, por
tanto, a regulación do ritmo circadiano.
Os niveis de melatonina máis elevados alcánzanse entre os 3 e os 12 anos. A partir deste
momento, a súa cantidade empeza a diminuír. Durante o día, as persoas maiores
tampouco teñen grandes subas de melatonina.
A xeito de síntese, poden determinarse tres propiedades fundamentais da melatonina:
cronobiótica (regulación de ritmos circadianos), antioxidante e antiinflamatoria.
Está dispoñible en forma de fármaco?
A melatonina que se usa como medicamento xeralmente é sintetizada nol laboratorio.
Atópase máis comunmente dispoñible en forma de pastilla, pero tamén se elaboran
formas farmacéuticas para colocar entre as enxivas e a meixela ou debaixo da lingua. Isto
permite que a melatonina sexa absorbida directamente polo corpo.
Aplicación da melatonina na DM de Duchenne
A melatonina pode ser aplicada en situacións clínicas que produzan estrés oxidativo e
inflamación, como na DM de Duchenne: nesta enfermidade impúlsanse as vías que activan
a produción de radicais libres e das moléculas proinflamatorias. Estas substancias son
dianas da melatonina. Así, a administración de melatonina que actúe directamente sobre
os radicais libres e as moléculas pode producir efectos beneficiosos na patoxenia da
enfermidade, o que reduce a morte das fibras musculares.
Realizouse un estudo de investigación no Hospital Universitario San Cecilio de Granada no
que se comprobou que a administración oral de melatonina mellorou significativamente o
estrés oxidativo e a inflamación, reducíndoos a niveis mesmo por debaixo dos
participantes do grupo control. Esta diminución conseguida coa melatonina dos dous
procesos principais de necrose muscular proporcionan un aumento da calidade de vida
dos pacientes.
Así, estamos ante unha posibilidade terapéutica que abre o camiño a novas vías de
investigación.
Consulta as nosas novidades

da páxina web e apúntate a
recibir os nosos boletíns
semanais de noticias
www.asemgalicia.com
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Ensaio clínico de Ataluren para Duchenne e Becker
Este ensaio clínico realizarase durante este ano na súaa fase 3 confirmatoria con
Ataluren. Nel participarán mozos afectados por DM de Duchenne ou Becker cunha
mutación que dea lugar a un codón de parada prematuro o stop codón.
Terá lugar no Hospital Sant Joan de Deu en Barcelona e el Hospital La Fe de Valencia.

SANIDADE

Actualmente xa se está realizando a selección dos nenos participantes, cuxos criterios
son os seguintes:

Padecer unha distrofinopatía con mutación stop codón

Ser varón

Idade entre os 7 e os 16 anos, ambas incluídas.

Tomar esteroides.

Non ter recibido Ataluren previamente.

Ambulatorio: >150 metros na proba de camiñar de 6 minutos.

O ensaio consistirá na toma, por vía oral, dun medicamento 3 veces ao día e que
permitiría "ler" por encima desa mutación determinada para producir distrofina. É dos
poucos ensaios clínicos que se realizan en España para Duchenne, por iso, animamos a
participar a todos os nosos socios que reúnan estas características.
É un estudo dobre cego con dous grupos, a metade dos nenos recibirán ataluren
10,10,20 mg/kg e a outra metade, placebo.
O ensaio durará 48 semanas. As visitas terán lugar cada 8 semanas.
Todos os que esteades interesados en participar neste ensaio clínico, poñédevos en
contacto con Nelia Bruña, traballadora social de ASEM Galicia chamando á asociación
(986 378 001) ou enviando un mail a trabajosocial@asemgalicia.com.
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A miña vida cunha distrofia de cinturas

CÓNTANOS

Nacín un 14 de outubro de 1950, fun unha persoa sa ata os 30 anos.
Un día empezáronme a doer as costas con bastante frecuencia. Fun ao médico de cabeceira, pero non me deu solución
ningunha. Vendo que a dor non pasaba, fun a un traumatólogo particular, que me fixo unhas radiografías da columna,
mirounas y mandoume sentar no chan para que me levantara agarrándome o menos posible. Así o fixen. El díxome que na
columna non tiña nada, que fora a un neurólogo, que lle parecía que a cousa era grave.
Fun ao neurólogo. Fíxome camiñar, sentarme, levantar os brazos etc. Feito todo isto, preguntoume: “Ten Seguridade
Social?”. “Sí”, contestei. “Pois vaia o día tal ao Xeral, que lle fago unha radiografía para descartar unha hernia
discal e xa veremos”.
Fíxome a radiografía, pero non había hernia, e pasoume a un compañero seu, o Dr. Juan Gómez Alonso.
Empezan as probas, analíticas, biopsias, electromiografías, ir a Barcelona ao Hospital de Bellvitge. Alí máis
analíticas, outra biopsia. Pásanme á Dra. Gómara e, ao fin, ao cabo de 15 anos, un diagnóstico: distrofia de cinturas.
O peor é que é progresiva e que, de momento, non ten cura. "Nisto a medicina avanza moito e dentro de 10 anos quizais
xa haxa cura”. Foron as palabras do neurólogo. Disto hai xa 32 anos, e seguimos igual.
Empezou o meu declive, custábame subir as escaleiras, levantarme dunha cadeira, perda de forza en brazos e pernas,
dificultade para peitearme… ata que aos 52 años fun incapaz de saír do coche, tiveron que axudarme. Tiven que deixar
de conducir, e cadeira de rodas. Caeume como unha lousa. Pasei un año e medio no meu cuarto sen saír da cama. Alí
comía, limpábanme... Collín unha depresión que me custou medio ano saír un pouco do pozo, aínda que disto hai 4 anos e
aínda sigo con medicación.
A miña familia axudoume no que puido. A miña nai veu vivir comigo e fíxose cargo da casa. O meu marido e o meu fillo
tiraban de min, pero a depresión podía máis ca eles.
Un bo día, o proxecto que ten a Federación ASEM de VAVI envioume a Ana, a miña vida deu unha volta de 180º. O
primeiro día fixo o que eu lle dixen, o segundo día chegou con maquillaxe, tintura do pelo e moitas ganas de traballar.
Tinguiume o pelo, levantoume co guindastre, maquilloume, fíxome ver que o mundo non remata por estar nunha cadeira
de rodas... Nunca lle agradecerei o suficiente o que fixo por min.
A partir de aí, a cousa foi rodada. Empecei a ir ao cine, algo de compras, pero, cando solicitei a cadeira eléctrica...
ahhhhhh! Foi demasiado! Dá unha independencia total. Aprendín a subir ao bus eu soa, vou á compra, ao súper, ao
cine, de compras, á praia… En fin, case, case unha vida normal.
Se alguén le isto, que non lle teña medo á cadeira de rodas. É outra forma de vida, pero xúrovos que é marabillosa:
non caes, non dependes de ninguén para ir a onde che dea a gana... En fin, recoméndovola.
Biquiños
Consuelo
Colaboran con ASEM Galicia:

