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É un proxecto da Federación ASEM, no que se desenvolven anualmente,
colonias de verán para nenas e nenos afectados por enfermidade
neuromuscular. É unha oportunidade única dunha semana de vacacións,
actividades, convivencia e tempo de lecer.
Este proxecto depende da colaboración de persoas
individuais, entidades e empresas para poder financiar
este único proxecto inclusivo.
Únete para conseguir coa túa axuda o reto de lograr o
financiamento total para o proxecto (42 prazas). Ó ser
unhas colonias adaptadas o custo por cada praza se
calcula en 1.075€.

Compartimos as
nosas forzas!
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Grazas ao Concello de Vigo contamos con nova sede!!
Tras un tempo de negociacións co Concello de Vigo para que nos cedese gratuitamente un
local para ser utilizado como sede de ASEM Galicia, o pasado 25 de febreiro iniciamos a
mudanza á nova sede.
Sucedéronse uns días de duro traballo pero con moita ilusión por ver que ASEM melloraba
as súas infraestruturas, ao tempo que se abrían novas posibilidades de servizos para os
nosos socios grazas a este novo espazo.

ACTUALIDADE

Está previsto que realicemos a inauguración do novo local no mes de xuño. Cando
saibamos a data exacta, informaremos a todo o mundo para que non quede ninguén sen
coñecer esta nova etapa de ASEM.

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de ASEM Galicia
Coordinación redacción: Cristina Pardellas, Nelia Bruña, Ismael Babarro, Thais Pousada, Tamara
Vila, César Maquieira, Graciela Cortizo, Jean Louis Bouvy e Manuel García.
Traducción ao galego: Arximiro Fernández
Maquetación: Cristina Pardellas
Apoio loxístico e difusión: Cristina Pardellas e colaboradores
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a
numerosos profesionais, institucións, asociacións e persoas en contacto.
Edición impresa única en lingua galega: 1.000 exemplares
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001
Custo aproximado impresión e envío: 2 €
Ver edicións do Boletín na web: www.asemgalicia.com
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ASEM Galicia móvese. Novidades na zona norte
Delegación da Coruña: nova localización e novos convenios
Como sabedes, a nosa delegación da Coruña mudouse en setembro á Casa das Asociacións de
Culleredo, situada no contorno do Burgo, na casa amarela da rúa Manuel Azaña, moi preto do
paseo marítimo. Grazas á colaboración dos servizos sociais deste concello, a nosa asociación conta
cun espazo onde atender as demandas dos nosos socios da zona, así como realizar as nosas
reunións e encontros.
Por outra banda, e para mellorar os servizos que se lles ofrecen aos nosos socios, informámosvos
de que recentemente ASEM Galicia asinou dous convenios coas seguintes entidades:
GRUMICO: unha entidade de persoas con discapacidade cuxos servizos inclúen fisioterapia,
obradoiro de xoiería, obradoiro de pintura,
teatro ou tenis de mesa. Grazas ao convenio,
os socios de ambas as entidades poden
compartir servizos a prezos reducidos.

ACTUALIDADE

SINAPSE: un centro de rehabilitación na
Coruña, especializado no tratamento de
doenzas neurolóxicas e que conta con
servizos de fisioterapia, terapia acuática,
psicoloxía, logopedia e terapia ocupacional.
O convenio permítelles aos socios de ASEM Galicia obter un desconto no pagamento dos
servizos.
E como outra novidade na zona da Coruña, temos que falar do Obradoiro de traballos manuais
que comezou a funcionar no mes de marzo. Está dirixido por unha voluntaria que colabora
activamente coa asociación e lévase a cabo todos os martes, de 11.00 a 12.30 h, no local de
GRUMICO (rúa Rafael Alberti, 10, A Coruña). A inscrición é gratuíta e neste obradoiro
desenvolveranse actividades de reciclaxe, creativas e de DIY (“Hazlo tú mismo”), que está tan de
moda.
Pasiños na zona de Lugo
ASEM Galicia expándese pretendendo estar máis preto dos seus socios. Así, desde o mes de
febreiro contamos cun espazo na sala das asociacións de pacientes do Hospital Lucus Augusti de
Lugo. Grazas á colaboración de soci@s voluntari@s, familiares e profesionais, as persoas que
precisen máis información terán unha atención directa todos os martes, entre as 11:30 e as 13:30
h neste espazo. Ademais, estase facendo un gran traballo de difusión por todos os departamentos
deste hospital, así como nos centros de saúde e sociais desta cidade.
Como complemento, o grupo de socios de Lugo reúnese de forma periódica para compartiren
experiencias, inquedanzas e teren un espazo de reflexión e unión. Cómpre comentar tamén que
se está a preparar unha xornada sobre Enfermidades Neuromusculares neste hospital, que
contarán coa participación de médicos expertos nestas doenzas e que achegará aínda máis a
realidade das ENM á poboación luguesa.
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Actividades en relación co Día Mundial das EE RR: charla en Pontevedra

ACTIVIDADES ASEM

O 27 de febreiro levouse a cabo a presentación de ASEM Galicia no Centro de Servizos Sociais
Casa Rosada de Poio. Na charla viviuse un bo ambiente cunha grande asistencia de público e
afectados, que cubriron uns cuestionarios para saber un pouco máis sobre as súas patoloxías
e a posibilidade de facerse socios, xa que moitos descoñecían os servizos que presta ASEM
Galicia.
Ao rematar os relatorios abriuse unha rolda
de preguntas e respostas onde os relatores
contestaron amablemente aos asistentes, despexando interesantes cuestións sobre as patoloxías dos afectados presentes que acudiron
de Pontevedra e os seus arredores.
O noso agradecemento a todos os participantes por asistir, e en especial ao Concello de
Poio pola cesión do seu salón de actos na Casa
Rosada.

1.ª KDD MOTEIRA SOLIDARIA EN VALGA
Durante todo o día do sábado 28 de febreiro, co gallo do Día Mundial das Enfermidades Raras,
tivo lugar en Valga a 1.ª KDD Moteira Solidaria, organizada polo Club Motero Transapont
Galicia a favor da nosa asociación.
A nosa traballadora social (Nelia Bruña) e
unha das nosas socias (Tamara Vila),
atenderon as mesas informativas e a
exposición de traballos manuais que fan os
nosos socios e socias, e unha mesa onde nenos
e nenas puideron facer tamén traballos
manuais coa colaboración de Ana Lens. Foron
moitas as persoas que se interesaron polo
noso labor en ASEM Galicia.

Queremos adiantarvos que o próximo 29 de agosto volveremos estar en Valga, na
concentración de motos que organiza o Clubmotero Transapont Galicia.
Grazas ao Concello de Valga, a Radio Valga e ao Club Motero Transapont Galicia, en especial a
José, Juan Carlos e a Jesús, que son os organizadores e que fixeron posible ese día.
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CHARLA-COLOQUIO ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES
O pasado 16 de marzo, ás 18.00 h, levouse a cabo unha charla-coloquio no Auditorio Municipal de
Valga, na que as persoas afectadas por unha enfermidade neuromuscular puideron disipar todas
as súas dúbidas sobre este tipo de doenzas.
A entrada foi libre e de balde, ata encher a capacidade. Tivemos a colaboración do Dr. Pardo
(neurólogo do CHUS), quen expuxo as manifestacións clínicas, clasificación e métodos
diagnósticos. Tamara Vila (afectada por unha enfermidade neuromuscular e membro da Xunta
Directiva de ASEM Galicia) falou de como convivir acotío cunha enfermidade neuromuscular e
contou a súa experiencia de como afrontou a noticia do diagnóstico. Pola súa parte, Nelia Bruña
(traballadora social de ASEM Galicia) falounos do que é ASEM Galicia, que facemos, e cal é a nosa
misión.

ACTIVIDADES ASEM

A resposta de asistencia e participación foi boa, e desde aquí querémoslles reiterar o noso
agradecemento aos relatores e aos asistentes por acudiren á convocatoria.

XINCANA FAMILIAR SAUDABLE EN SALCEDA DE CASELAS
O pasado 8 de marzo tivemos o pracer de participar nunha xincana familiar organizada polo
Concello de Salceda de Caselas.
ASEM Galicia colaborou en dúas probas. Unha delas consistía en que os participantes de cada
grupo se puxesen en parellas. Un membro da parella debía poñerlle un anteface tupido que lle
imposibilitaba a visión e pintar a cara do outro segundo as nosas indicacións. Orellas de gato!,
parche de pirata!, barba de barbudo!, dentes de coello!, nariz de pallaso!, coloretes de Heidi!...
Estas foron algunhas das nosas instrucións, coas que debían pintar a cara do compañeiro.
A outra proba na que colaboramos consistía en que pintasen un mural coa boca e cos pés. Ambas
as actividades pretendían sensibilizar os participantes sobre a discapacidade.
Foi unha mañá moi divertida na que tanto participantes como colaboradores o pasamos moi ben.
Moitas grazas ao Concello de Salceda de Caselas, á ANPA As Landras, ao CRA Raíña Aragonta (en
especial, ao profe Diego) e a todos os voluntarios por se involucraren neste tipo de iniciativas.
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XXX CONGRESO NACIONAL ASEM

ACTIVIDADES ASEM

Os días 23 e 24 de outubro de 2015 celebrarase no Hotel Bahía de Vigo o XXX Congreso Nacional de ASEM.
Esta é a proposta de programa, que pode ser susceptible de cambios:
Venres, 23 de outubro
15:30 h | Recollida de documentación
16:30 h | Acto inaugural do XXX Congreso Nacional ASEM.
Relatores: ASEM Galicia, Federación ASEM e administracións públicas
17:00–17:40 h | “Do laboratorio ao paciente: a medicina translacional aplicada
ás ENM”
Relator: Dr. Josep Gámez (Neuroloxía Ciutat Sanitaria Vall d’Hebrón, Barcelona)
17:40-18:00 h | Rolda de preguntas
18:00–18:20 h | “Alimentación saudable. Como podo mellorar a miña saúde a
través da alimentación?”
Relatora: Flor Barreiro, enfermeira nutricionista (Hospital Xeral Cíes)
18:20–18:40 h | “Anuncio do diagnóstico: o que viven os médicos e os pacientes”
Relatora: Marcella Gargiulo, psicóloga da AFM
18:40-19:10 h | “Recursos educativos para nenos e nenas con enfermidades neuromusculares”
Relatoras: Raquel Cruces e Thais Pousada, terapeutas ocupacionais
19:10-19:30 h | Rolda de preguntas
Sábado 24 (mañá)
9:15–10:35 h | Mesa de avances en investigación:
- Dr. Adolfo López de Munain (Hospital Donostia, San Sebastián)
- Dr. Jordi Díaz Manera (Hospital Sata Creu i Sant Pau, Barcelona)
- Dr. Francisco Palau, director CIBERER
- Dra. Carmen Paradas (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla)
10:35-11:00 h | Rolda de preguntas
11:00-11:30 h | “Consello Xenético en ENM”
Relatora: Dra. M.ª Jesús Sobrido. Fundación Genómica (CHUS)
11:30-11.00 h | Descanso
12:00 h | “Afectación respiratoria en Enfermidades Neuromusculares e o seu
manexo”
Relatora: Dra. Mar Mosteiro (Servizo Pneumoloxía CHUVI)
12:20-12:30 h | Rolda de preguntas
12:30–14:00 h | Mesas redondas (por patoloxías). Salas paralelas
- Miastenia e síndrome miasténica conxénita:
Dr. José M.ª Fernández (Neurofisioloxía Clínica, CHUVI)
Dr. Josep Gámez
- CMT
Dr. Francisco Palau, director CIBERRER
Dr. Julio Pardo (CHUS)
- DMD/ Becker
Dr. Andrés Nascimento (Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues)
Dra. Pía Gallano (Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
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ACTIVIDADES ASEM

- Distrofia miotónica e Facio Escápulo Humeral
Dr. Adolfo López de Munain
Dr. Antonio Pato (Servizo de Neuroloxía POVISA)
- Distrofias musculares:
Dr. Jordi Díaz Manera
Dra. Beatriz San Millán (Neuropatoloxía CHUVI)
- AME e Miopatías
Dr. Óscar Blanco (Neuropediatra CHUVI)
Dra. Carina Diéguez (CHUVI)
14:00–16:00 h | Comida
Sábado 24 (tarde)
16:00–17:30 h | Obradoiros Paralelos de Rehabilitación
Adultos
“A importancia de manter a rehabilitación na vida diaria”
Relator: Dr. Flores (Hospital Montecelo, Pontevedra)
“Un día terapéutico. Rehabilitación no centro e ao longo do día”
Relator: D. Alberto Guitián (e colaboradores)
Infantil
“Novidades en Rehabilitación Infantil”
Relatora: Dra. Anna Febrer HSJDBCN
“Técnicas de rehabilitación cos nenos/as. Que podemos facer na casa?“
Relator: Centro Pautas (Pontevedra)
17:30-18:15 h | Obradoiro demostrativo para o correcto abordaxe respiratorio nas
ENM:
Relatores: Ricardo Rodrigues e Cesar de Ceglia, fisioterapeutas (CHUVI)
18:15-18:30 h | Presentación publicacións ASEM Galicia / AFM
Relatores: D. Jean Louis Bouvy (ASEM Galicia) / Dra. Elena Sánchez (Universidade
de Vigo)
18:30-19:00 h | Conferencia final: “Os cans de asistencia como un recurso para a
autonomía persoal”
Centro Montegatto
19:00-19:15 h | Clausura do Congreso (por determinar)
Proposta Comité Científico:
Presidenta: Carmen Navarro
Compoñentes (por orde alfabética)
José M.ª Fernández
Mar Mosteiro
Julio Pardo
Antonio Pato
Thais Pousada
M.ª Jesús Sobrido
Carmen Vilaboa
Propostas da Federación
Opcións paralelas:
Alumnos de Terapia Ocupacional da zona de Vigo: actividades alternativas dirixidas aos nenos
que asistan ao congreso.
Ruta turística por Vigo (encargaríanse os nosos voluntarios da zona).
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Descontos en transporte para persoas con discapacidade
BONO TAXI:
Son axudas económicas individuais que lles conceden os concellos a persoas con discapacidade
que, por teren gravemente afectada a súa mobilidade, non poden utilizar o transporte público
colectivo, permitíndolles utilizar o servizo de desprazamento en taxi adaptado mentres cumpran
uns requisitos.

TARXETA DOURADA DE RENFE:
A Tarxeta Dourada, que ten unha validez anual, permite adquirir billetes con descontos para
calquera clase e tren.
Son beneficiarios desta tarxeta os maiores de 60 anos, os pensionistas maiores de 18 anos que
estean en situación de incapacidade física ou psíquica permanente total, absoluta ou grande
invalidez, formalmente declarada, e as persoas con discapacidade igual ou superior ao 65%.

BUS URBANO:
A Coruña:
A Tarxeta Millennium permite pagar nos autobuses urbanos da Compañía de Tranvías da
Coruña, facendo descontos nas tarifas a escolares, universitarios, desempregados,
xubilados/pensionistas e discapacitados.

ÁREA SOCIAL

Lugo:
As tarifas no transporte urbano de Lugo presentan descontos tendo o bono universitario, o
bono de pensionista-terceira idade, o de desempregado ou o de discapacitado.
Ourense:
No transporte urbano de Ourense, a xente nova de 16 a 18 anos, os maiores de 65 anos,
pensionistas, discapacitados cos seus acompañantes e desempregados que reúnan os
requisitos esixidos viaxarán de forma gratuíta coa Tarxeta Milenio.
Vigo:
O servizo de transporte público en Vigo está cuberto pola empresa Vitrasa. Entre os seus
descontos están o servizo para persoas de mobilidade reducida (con minusvalía igual ou
superior ao 33%) e a tarxeta bonobús para pensionistas tipo I e tipo II (segundo as contías
da pensión que se perciba).
Para máis información, podedes consultar a páxina web do voso concello ou poñervos en contacto
con ASEM Galicia no teléfono 986 378 001 ou no correo electrónico info@asemgalicia.com.

Colabora coa difusión: das Enfermidades
Neuromusculares e da nosa entidade.
Cando xa non precises deste boletín, non o tires! Déixao no teu
centro de saúde, asociación de veciños, farmacia, hospital etc. para
que outros poidan coñecernos.
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TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
Para o recoñecemento da condición de familia numerosa, a unidade familiar deberá estar
formada por:
Unha ou dúas persoas ascendentes con dous fillos/as, sexan ou non comúns, sempre
e cando unha destas sexa discapacitada ou estea incapacitada para traballar.
Dúas persoas ascendentes, cando ambas fosen discapacitadas, ou como mínimo unha
delas tivese un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, ou estivesen
incapacitadas para traballar, con dous fillos/as, sexan ou non comúns.
Tres ou máis irmáns/ás orfos de nai e pai, maiores de 18 anos (ou dous, se un deles é
discapacitado), que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles.
Os fillos/as ou irmáns/ás deberán cumprir as seguintes condicións:
Seren solteiros/as e menores de 21 anos, o seren persoas discapacitadas ou estaren
incapacitados/as para traballar. A idade poderá ampliarse ata os 25 anos se cursan
estudos adecuados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de
traballo.

ÁREA SOCIAL

BENEFICIOS
Deducións fiscais.
Bonificación do 45% nas cotas da Seguridade Social para a contratación de
coidadores/as ao servizo da familia.
Incremento do límite de ingresos para ter dereito á asignación económica da
Seguridade Social por fillo/a a cargo menor de 18 anos.
Exencións e bonificacións en taxas e prezos nas matrículas ou expedicións de títulos
no ámbito educativo.
Reducións das tarifas de transporte por estrada, ferrocarril, marítimo e aéreo
(dependendo da categoría).
Beneficios no acceso á vivenda, para a realización de actividades de lecer, culturais
etc.
Dedución do canon de saneamento para usos domésticos da auga.
Redución do 50% da taxa de matriculación do vehículo.
CENTROS DE INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN DO TÍTULO DE FAMILIA
NUMEROSA:
Este título tramítase na Consellería de Traballo e Benestar da Coruña, Santiago de
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo.

Se queres máis información, contacta con ASEM Galicia no teléfono 986 378 001 ou no
correo electrónico info@asemgalicia.com.
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“Saber e entender”. Respostas para cada día
Respostas, hainas. E cada un de nós pode colaborar na súa difusión diaria.

AUTONOMÍA PERSOAL

Hai preguntas e hai respostas. Desde ASEM Galicia, traballamos, desde o primeiro día que se
uniron persoas afectadas, compartindo respostas, achegando descricións, proporcionando
explicacións. É unha parte esencial da tarefa diaria dunha asociación de axuda mutua.
Así o fan cada día os nosos profesionais de traballo social e de terapia ocupacional cos seus consellos
e as súas publicacións visibles na web.
Así o fan todos os que colaboran desde 1995 na tradución de documentación, desde profesores e
alumnos universitarios de último curso de Tradución e Interpretación, pasando por innumerables
profesionais socio-sanitarios e voluntarios de ASEM. Desde estas liñas, un particular
agradecemento á Dra. Elena Sanchez Trigo, profesora de Tradución e Interpretación da
Universidade de Vigo e á Dra. Carmen Navarro-Balbuena, anátomo-patóloga, pola súa constancia.
As publicacións que traducimos son froito do traballo multidisciplinar dos profesionais da AFM,
Asociación Francesa contra as Miopatías, que desenvolveu unha ampla rede de axuda en Francia.
Grazas á AFM por compartir este material. Pola súa vez, ASEM Galicia pono á disposición da
Federación ASEM e á de todas as súas asociacións, así como á de toda a comunidade
iberoamericana. Oxalá sexamos moitos a aproveitala cada día.
Cada un de nós pode colaborar acotío na súa difusión.
As preguntas que xorden nas familias son tantas como pasos para descubrir no curso da vida diaria,
coa evolución da enfermidade neuromuscular. Saber que pasa, contárnolo, por exemplo, as recentes
publicacións: “Atención cardiológica”, “Atención respiratoria”, “Nutrición” e “Uso de ortesis” nas
enfermidades neuromusculares son as últimas publicacións da serie “SABER & ENTENDER”,
dispoñibles, con moitas máis,
na biblioteca da web http://www.asemgalicia.com/ , ou
solicitándollas a ASEM.
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AUTONOMÍA PERSOAL

ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E
MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO CEP ALTAMIRA
(SALCEDA DE CASELAS)

Entrevista a Montserrat Vaqueiro Romero, directora
- Como xorde a iniciativa de querer adaptar o centro con ramplas e ascensor?
No centro que dirixo hai escolarizados 512 alumnos/as de educación primaria, é dicir, de
idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos. O centro dispón de 24 unidades de
educación primaria, que se distribúen en dúas plantas comunicadas por escaleiras
interiores (ata o momento non
dispoñiamos de ascensor, elevador
ou calquera tipo de plataforma que
permitise a accesibilidade entre
ambas as plantas).
No centro escolarízase o alumnado
desta etapa educativa de todo o
termo municipal de Salceda de
Caselas que, anecdoticamente é o
concello con maior índice de
natalidade da nosa comunidade
autónoma.
O Consello Escolar do centro trazou unha liña de traballo e actuacións encamiñadas á
supresión de barreiras arquitectónicas, que consideramos prioritaria, entre as que se
encontra a instalación dun ascensor que comunicaría as dúas plantas do edificio principal.
- Como se sufragaron estas obras?
En primeiro lugar, a instalación das
ramplas interiores foi sufragada
integramente polo goberno municipal.
A rampla externa, que dá acceso ao
edificio administrativo, unha obra de
maior calado, foi sufragada entre a
Consellería de Educación, a través da
Xefatura Territorial de Pontevedra, e o
Concello de Salceda de Caselas.
Na actualidade, continuamos coa
mellora da accesibilidade no centro entre o ximnasio e o edificio principal, cunha cuberta
que una ambos os edificios e coa mellora da accesibilidade entre estes e as pistas de xogo.
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A instalación do ascensor, debido ao volume de alumnado do centro e dado a que nesas
idades son moi frecuentes as lesións (sobre todo tendo en conta que é unha etapa de
importante actividade física en xeral), consideramos que foi unha necesidade importante,
tendo en conta que ademais temos alumnos con dificultades motrices e pais con
minusvalías físicas.

AUTONOMÍA PERSOAL

A obra do ascensor sufragouse entre empresarios de Salceda vinculados ao centro por
seren antigos alumnos. A resposta foi impresionante, participaron en torno a trinta
empresas xunto coa ANPA e o Concello.
É fantástico, sobre todo tendo en conta
as dificultades económicas que están
padecendo estas pequenas e medianas
empresas para seguir a flote. A parte de
albanelería sufragouna o Concello.
Quero manifestar a admiración e o
agradecemento da comunidade
educativa á que represento; sentímonos
moi orgullosos de semellante exemplo
de xenerosidade e solidariedade.

- Que iniciativas levan a cabo no centro para visibilizar estas accións?
Traballamos moi en consonancia coa ANPA, que colabora moi estreitamente co centro. O
curso pasado organizamos as primeiras Xornadas de sensibilización coa
discapacidade e resultaron de extraordinaria acollida entre o alumnado.
Este curso, seguindo a mesma liña, puidemos gozar dunha exhibición de baloncesto
adaptado a través de AMFIV, onde o alumnado puido poñerse no seu lugar para formar
parte do xogo. Estas experiencias resultan moi enriquecedores e, sen dúbida, inesquecibles
para os alumnos e as alumnas.
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E ti, como te alimentas? Como te nutres?
Para a nosa saúde e benestar é fundamental un correcto estado nutricional, que é
proporcionado por unha alimentación equilibrada. No caso dos nenos, ademais, é fundamental
para favorecer o crecemento correcto.
No caso das persoas cunha doenza neuromuscular, permite compensar mellor as
consecuencias da enfermidade, enfrontarse ás dificultades puntuais que poida xerar esta e a
sentirse mellor.

Cales son as nosas necesidades nutricionais?
Todas as persoas precisamos cubrir diariamente as nosas necesidades nutricionais, e por iso é
tan importante planificar adecuadamente a nosa alimentación. Cunha boa dieta pódenselles
dar resposta ás:
Necesidades enerxéticas: a enerxía mídese en calorías e, polo xeral, as mulleres precisan
entre 1800 e 2000 calorías ao día; os homes, entre 2000 e 2500. Polo tanto, a maior
gasto enerxético, tamén é preciso maior consumo. Se, pola contra, a actividade física
diminúe, o consumo de calorías na dieta tamén se debería reducir.

SANIDADE

Nutrientes esenciais: son compoñentes fundamentais dos alimentos que inclúen os
hidratos de carbono (azucres), as graxas, as proteínas, as vitaminas, os minerais e a auga.
Existen unha serie de recomendacións dietéticas diarias para cada un destes nutrientes,
que varían en función do sexo, a idade e outras situación vitais como o embarazo.
Ademais, hai que ter en conta que a nosa alimentación está guiada tamén pola sensación de
fame, saciedade e apetito. Na percepción destas sensacións ten moito que ver o cerebro e os
sinais que este recibe sobre o estado nutricional do organismo. A fame é a necesidade de
comer, mentres que o apetito é o desexo de comer, e estas sensacións varían dunha persoa a
outra. Cando se come ata que xa non se sente a fame, aparece a saciedade. Ter esta sensación é
importante para o noso benestar, xa que comer ata saciar a fame é unha necesidade
fundamental.

Cales son as necesidades específicas nutricionais das persoas con doenzas
neuromusculares?
As consecuencias das ENM poden modificar as necesidades nutricionais do organismo. Por
exemplo, as necesidades de enerxía para a actividade física son inferiores á poboación
xeral debido á implícita diminución da forza muscular. Polo tanto, isto fai que haxa que comer
proporcionalmente menos; é dicir, diminuír o consumo de calorías na dieta, segundo a
actividade física. Por outra banda, hai situacións nas que a persoa afectada ten unhas
necesidades nutricionais puntuais, como ocorre, por exemplo, en períodos de estres ou
cando ocorre unha infección. As intervencións cirúrxicas tamén precisan dun asesoramento
dietético previo para que o sistema orgánico da persoa afectada se atope nun correcto estado
nutricional para poder asumir mellor a cirurxía.
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Noutras enfermidades, a achega nutricional cómpre ser controlada de forma puntual ou a longo
prazo. Por exemplo, naquelas doenzas onde a masa muscular é débil, pode haber un risco de
hipoglicemia e deshidratación. Por iso, recoméndase como prevención beber con frecuencia e
repartir a inxestión de alimentos en 5 ou 6 tomas ao día. No caso de enfermidades metabólicas
neuromusculares, precísase unha dieta específica para compensar o dito fallo metabólico.

Como se poden acadar unha alimentación e nutrición adecuadas?
Por suposto, para manter un correcto estado nutricional é preciso recorrer a profesionais
sanitarios da nutrición e, a ser posible, con especialización en ENM. Así é posible revisar a
alimentación segundo a enfermidade, a súa evolución e a situación puntual.
É importante que se realice un seguimento nutricional periódico co obxectivo de previr as
dificultades, detectalas canto antes e propoñer solucións nutricionais axeitadas.
As propias revisións de rutina son un bo momento para que o médico comprobe a variabilidade
do peso, detectando un estado de adelgazamento ou un aumento de peso, e recomendar algún
tipo de asesoramento no cambio da dieta. Por outra banda, pode ser de axuda que a propia
persoa elabore un rexistro dos seus hábitos e pautas alimentarias, como se realiza as comidas e
as dificultades que poidan existir.
Evidentemente, é fundamental a medición do peso e, para seguir a evolución deste ao longo do
tempo, os valores obtidos pásanse a unha curva de crecemento. Esta medición, xunto coa
estatura, permitirá obter o Índice de Masa Corporal (IMC), que é unha medida para calcular se a
persoa está demasiado delgada, ten unha corpulencia normal, exceso de peso ou obesidade.

SANIDADE

Existen outras probas máis específicas, pero o que é importante é realizar un correcto
seguimento, xunto cun bo consello nutricional.
De calquera xeito, a experiencia e a adquisición de hábitos permítelle á persoa coñecer mellor os
alimentos adecuados para a súa nutrición, cales lle proporcionan máis enerxía, a mellor maneira
de repartir as achegas alimenticias ao longo do día, as súas necesidades puntuais e, polo tanto,
poderá decidir por si mesma.
Este artigo é un breve resumo do documento “Atención nutricional das Enfermidades
Neuromusculares”, dispoñible na biblioteca da nosa web (www.asemgalicia.com/biblioteca).
Trátase dunha tradución dunha publicación da Asociación
Francesa contra as Miopatías (AFM), grazas á inestimable
colaboración da profesora Elena Sánchez e dos seus alumnos do
programa de doutoramento da facultade de Tradución e
Interpretación da Universidade de Vigo.
Recordade que na biblioteca da web poderedes acceder a este e a
outros máis, como veredes no seguinte artigo.
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Testemuño dunha viaxe inadaptada
Ola, chámome Manuel. Son membro de ASEM Galicia desde a súa fundación, hai xa bastantes
anos. Teño unha distrofia muscular tipo Becker e estou transplantado do corazón desde o ano
2011. Desde entón utilizo unha cadeira de rodas eléctrica para desprazamentos longos, xa que
aínda podo andar.
En xullo de 2012, xa recuperado do transplante e con ganas de gozar da miña nova vida, realicei
unha excursión ás illas Cíes, organizada pola asociación de veciños Curva de San Gregorio, que é
onde eu vivo, en Vigo. O problema comezou cando quixen acceder ao barco, xa que non
dispoñían de ningunha pasarela para superar o pneumático que teñen os barcos no seu perímetro
para evitar a súa colisión co peirao.
Procederon da seguinte maneira: primeiro subiron a cadeira de rodas, despois subíronme en peso
ata a cuberta do buque e fun a catro patas ata sentarme na cadeira. Todo isto diante das miradas
do resto da xente que se atopaba no peirao, coa miña indignación pola forma en que tiven que
acceder ao barco.
Cando cheguei ás illas Cíes, o peirao atopábase un pouco máis baixo do nivel do barco, o que
facilitou que coa cadeira, e dándolle velocidade a esta, conseguín librar o desnivel, aínda que foi
un pouco temerario pola miña parte facer aquela manobra, que non repetiría á volta, cando se
volveu facer a operación de collerme en peso a min e logo á cadeira ata chegar a Vigo. A excepción
de todo este viacrucis de viaxe, nas Cíes pasei un día fenomenal.

TESTEMUÑO

Posteriormente fixemos desde a Asociación de veciños e ASEM Galicia uns escritos de denuncia,
que foron atendidos de maneira excepcional por parte do Valedor do Pobo, e finalmente
acabaron por arquivar o expediente en setembro de 2014. O Valedor fixo un excelente traballo,
grazas ao cal os organismos implicados (Portos de Galicia, Puertos del Estado, Illas Atlánticas,
navieiras etc.) teñen que facer arranxos para que as persoas con mobilidade reducida poidamos
utilizar o transporte de ría.
Agora só espero que cando volva a ir en barco coa cadeira de rodas non volva a ter problemas, e
que ningunha persoa con mobilidade reducida teña que pasar pola mesma situación.
De vez en cando é bo protestar, xa que as nosas demandas teñen solución.
Manuel García

Sede Vigo

Datos de contacto ASEM Galicia

Avda. Martínez Garrido, 21 – Interior. 36205 – Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 378 001
Horario de mañá: De luns a venres de 09:00 a 14:30 horas.
Horario de tarde: Martes de 16:00 a 20:00 horas.

Delegación Coruña
R/ Manuel Azaña, s/n. Centro Asociativo “A Escada”. 15670 – O Burgo, Culleredo (A Coruña)
Teléfono: 698 178 500
Horario de mañá: De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas.
Horario de tarde: Martes de 16:00 a 19:50 horas.
E-mail: info@asemgalicia.com
Web: www.asemgalicia.com
Facebook: www.facebook.com/ASEMGalicia

COLABORADORES DE

2014

Ademais, queremos brindarlles un agradecemento especial a:
Ángel de la Cruz
Crepería Annaïk
Colaboradores Torneo de Petanca en Vigo: Club de Petanca La Florida, Carnicería San
Cristobal, Talleres Camelias, Fisioterapia Lence & Martínez, Tren de Lavado Balaídos,
Restaurante Gaviota, Fruteria Manzano, Orval y Froiz La Florida.
Colaboradores partido solidario: Centro Veciñal e Cultural de Valladares, Federación de
Peñas Recreativas El Olivo.
Colaboradores mesas informativas: Hospital Povisa, Hospital Xeral, Hospital Meixoeiro,
Hospital Provincial de Pontevedra, Hospital Teresa Herrera.

E máis de 50 voluntarios que colaborades día a día con nós

