
IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO 

1.- Información da entidade/persoa que presenta a p roposta . 

Parkinson Ferrol é unha entidade sen ánimo de lucro que congrega a persoas afectadas pola 

enfermidade de Parkinson ( en adiante EP), os seus familiares e persoas sensibilizadas coa 

problemática desta complexa patoloxía. Conta tamén coa colaboración de profesionais da 

saúde e doutras disciplinas relacionadas co Parkinson. 

Entre os seus obxectivos están o de mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por 

esta enfermidade e a dos seus familiares, así como concienciar a sociedade da necesidade de 

loitar con todos os medios posibles para evitar os efectos individuais e sociais consecuentes da 

mesma. 

2.- Datos do proxecto 

 

TITULO: “ UNHA POSTURA CARA AO PARKINSON”  

 

Descrición breve/Fundamentación : 

A abordaxe habitual para o tratamento da EP foi primeiramente o farmacolóxico. Porén, cada día son 

máis as familias que acoden na procura de outras alternativas como a fisioterapia a cal, a diferenza da 

abordaxe farmacolóxica, céntrase no manexo dos síntomas de cada paciente durante o seu día a día. 

O proxecto “UNHA POSTURA CARA AO PARKINSON” quere facer fincapé na rehabilitación das 

alteracións da marcha e o equilibrio dos pacientes contribuíndo a mellorar a súa calidade de vida, a 

mellorar a súa autonomía axudando a prolongala no tempo, así como a previr as posibles caídas coas 

lesións que implican e que se sumarían as dificultades  que xa teñen estos enfermos. Tamén pretende 

corrixir as posturas  que, con frecuencia, acaban por causar problemas de carácter muscular aos 

afectados. 

Por último, tamén se quere levar a cabo un traballo cos familiares/ coidadores para que coñezan a 

problemática do enfermo e saiban como poden axudalo a levantar, sentar, colaborar nos 

desprazamentos ou como actuar, por exemplo, no caso de bloqueos. 

O profesional  da área da Fisioterapia será o responsable de levar a cabo este proxecto. 

 

Localización xeográfica/contextualización:  

A Asociación Parkinson Ferrol agrupa a persoas afectadas de EP e aos seus familiares 

correspondentes a área da saúde de Ferrol. O ámbito xeográfico de actuación é o denominado 



Ferrolterra, o cal abarca varios concellos da zona. 

 

A quen vai destinado/beneficiarios: 

A Asociación Parkinson Ferrol  presta os seus servizos a persoas con diagnóstico médico de 

Enfermidade de Parkinson ou Parkinsonismo. Segundo datos recentes facilitados por especialistas na 

area de Neuroloxía do Hospital Arquitecto Marcide , neste área sanitaria están diagnosticadas ao redor 

de 500 persoas con EP. O perfil do afectado que acode habitualmente a terapias é o dunha persoa de 

65-80 anos, cunha afectación moderada ou moderada- avanzada, e de longa duración. 

As consecuencias motoras na EP son innegables e a súa gravidade depende do grado de afectación 

de cada paciente. Actualmente, se diferencian 5 estadios na evolución da enfermidade. Baseándose 

no informe do médico neurólogo e nas probas de valoración que se realizan periodicamente aos 

afectados de EP por parte dos profesionais da Asociación de Parkinson, cada un dos nosos pacientes/ 

usuarios está clasificado no seu correspondente estadio ou fase. 

No que ten que ver co equilibrio e a autonomía o camiñar poderíamos resumir a afectación de este 

xeito. Estadio 0: O paciente carece de sintomatoloxía. Estadio 1:afectación unilateral. Estadio 2 

afectación bilateral, equilibrio normal. Estadio 3: afectación bilateral con alteración do equilibrio. 

Estadio 4: aumento o grao de dependencia e o risco de caídas. Estadio 5: severamente afectado, 

encamado ou con cadeira de rodas. 

Este proxecto está dirixido fundamentalmente a aqueles pacientes que están na fase 3 ou na fase 4 da 

patoloxía que é cando máis problemas posturais se presentan e tamén á hora de camiñar e cando 

aínda son viables terapias para corrixir y frear o avance de estos trastornos.. Non se descarta sumar a 

enfermos noutras fases previo estudio individualizado. 

Tamén os familiares/ coidadores de estos enfermos que conviven non soamente coa persoa senón 

tamén coa enfermidade e que necesitan contar cunha formación e con ferramentas precisas para tratar 

os problemas máis comúns relacionados coa mobilidade e o manexo do enfermo. 

 

Obxectivos xerais e específicos: 

Obxectivo xeral : 

Contribuír a mellorar a calidade de vida dos afectados de Parkinson da Asociación Parkinson Ferrol a 

través de ferramentas de control do equilibrio e a marcha,que lles axude a enfrontarse os trastornos da 

marcha e motricidade fina que afectan ao seu día a día. 

Corrixir as posturas inadecuadas que causan lesións musculares e proporcionar aos coidadores e 

familiares os coñecementos que necesitan para axudar aos enfermos no día a día e afrontar estos 

problemas que xorden cando os cuidan. 

Trátase de mellorar o estado funcional da persoa con EP e conseguir unha maior autonomía durante 



máis tempo así como mellor calidade de vida. 

Obxectivos específicos : 

• Traballar as actividades funcionais, como os patróns de marcha e o equilibrio e outras 

actividades da vida diaria, ademais de ensinar estratexias para superar bloqueos. 

• Mellorar as reaccións de endereitamento e equilibrio estático e dinámico. 

• Favorecer unha mellor postura. 

• Previr o dano muscular e reducir a dor. 

• Darlle ós familiares ferramentas prácticas para axudar os enfermos no día a día e  previr 

lesións neles mesmos debido a unha incorrecta manipulación do enfermo. 

 

 

Actividades planificadas con indicación da temporal ización, recursos e 

metodoloxía : 

Actividades a desenvolver no proxecto e metodoloxía  

Previo a intervención, realizase a avaliación dos pacientes que non foran avaliados previamente na 

Asociación por non ter sido usuarios. Nesta fase previa se recollen datos sobre a enfermidade e 

teranse especialmente en conta variables que rexistran alteracións na marcha, e como estas 

repercuten na vida diaria . Esta información obtense a través de escalas específicas da enfermidade 

de Parkinson así como de valoracións Fisioterapéutica. 

Tras esta valoración márcanse os grupos de pacientes tendo en conta as súas limitacións e problemas 

e tamén que se trate de grupos reducidos adaptados a capacidade do local. Se adaptará a terapia a 

cada un destes grupos e o seu grao de afectación. 

As sesións terán una duración de 45 minutos semanais marcando 1 día á semana para cada un dos 

grupos. Os familiares coidadores participarían na actividade o último día de cada mes. O proxecto 

lévase a cabo ó longo de todo o ano e é a maiores e complementario das  terapias que se realizan 

habitualmente na entidade. 

Tendo en conta que é unha enfermidade neurodexenerativa o período de intervención de estes 

suxeitos será constante para que os pequenos logros non se perdan e modificando obxectivos 

adaptándoos ás características especificas de cada paciente. 

A programación das sesións van encamiñadas a traballar a postura así como os aspectos motores de 

enfermidade de Parkinson facendo fincapé nas alteracións da marcha e o equilibrio e centrándose en 

aspectos prácticos do día a día. Dado que nas sesións habituais se traballan xa aspectos como  

flexibilidade, a resistencia muscular ou as elongacións, estas clases serían específicas para o 

problema a tratar: 



1. Exercicio específico de traballo de marcha e o equilibrio (circuíto de obstáculos, barras 

paralelas, chanzos, ramplas xunto con exercicios en pelota Bobath e prato Bohler) 

2. Consellos para actuar en caso de bloqueo tanto para enfermos como para coidadores. 

3. Exercicios posturais prácticos para sentarse correctamente. 

4. Posturas correctas do coidador para axudar a erguerse o enfermo tanto de cadeiras como de 

camas e como este pode axudar. 

5. Exercicios posturais para camiñar erguidos. 

6. Clases prácticas para camiñar e suxeitar sen risco bastóns ou muletas. 

7. Exercicios para subir e baixar escaleiras sen riscos tanto solos como axudados polo coidador 

8. As posturas na cama. Os cambios de posición: como facelos con e sen axuda do coidador. 

9. Como manexar e evitar no posible os calambres nocturnos. 

10. Traballar outros aspectos prácticos do día a día, por exemplo como levar unha bolsa da 

compra sen perder o equilibrio (pesos, reparto...) 

 

Temporalización do proxecto e beneficiarios : 

O proxecto “UNHA POSTURA CARA AO PARKINSON” está pensado para desenrolarse ao longo de 

un ano con posibilidades de repetirse outros cursos de existir demanda e sempre que as posibilidades 

da asociación o fagan posible. 

Os beneficiados potenciais serían unas 60 persoas contando os enfermos e tamén os seus coidadores 

inda que non se descarta amplialo a máis persoas se se achegaran novos usuarios a Asociación. 

Recursos materiais e técnicos 

Material específico e técnico: 

Pratos Bohler, barras paralelas, chanzos e rampla terapéutica. 

Pelotas Bobath e pratos Bohler para traballo específico de postura y equilibrio. 

Uso de circuíto de obstáculos con paralelas, rampla y chanzos para traballo específico da 

marcha e equilibrio 

As actividades se realizarían no ximnasio do local da Asociación Parkinson Ferrol e, ocasionalmente, 

en espazos o aire libre como o parque Porta Nova. 

Recursos humanos : 

1 Fisioterapeuta titulado e colexiado con experiencia en Parkinson para realizar as actividades 

terapéuticas. 



1 Administrativa para a xestión da actividades. 

1 Limpadora para o local das actividades cando se use fora do horario habitual. 

A Xunta Directiva para garantir o normal desenrolo do proxecto. 

A Xunta Directiva traballa de xeito voluntario e o resto de traballadores serán remunerados. 

 

Sistema de seguimento e avaliación : 

Realizamos unha avaliación inicial utilizando test psicométricos os cales nos permiten agrupar os 

pacientes en grupos con similares características. Realizarase un seguimento durante todo o proxecto, 

volvendo a valorarse a cada persoa no momento que se observe algunha modificación no estado. 

Realizarase unha valoración final utilizando os mesmos test psicométricos co fin de avaliar e comparar 

a situación o inicio e o fin do proxecto. 

Farase unha enquisa final de satisfacción entre os participantes para coñecer a súa opinión e escoitar 

as súas opinións. 

 

Conclusión : 

A perda de control da marcha e o equilibrio é unha das causas principais de caídas nos enfermos de 

Parkinson. As consecuencias de estas caídas frecuentemente levan aparelladas roturas de osos, 

lesión de lenta curación que implican repouso e outras consecuencias que agravan os problemas que 

a EP  xa ten de por si. 

As malas posturas agravan os problemas musculares que estos afectados tamén padecen de modo 

xeral. 

Todo o traballo orientado a corrixir, mellorar e potenciar estes mecanismos do control da marcha e o 

equilibrio, así como a postura, teñen unha serie de efectos beneficiosos para aliviar e mellorar algúns 

síntomas da enfermidade, contribuíndo a manter e incluso mellorar a calidade de vida e prolongando a 

autonomía do enfermo, o que ten unha clara repercusión psicolóxica no mesmo, permitíndolle una 

mellor integración social e a participación na vida familiar. 

Para as familias, saber como afrontar este problema é moi importante para poder axudar ao enfermo e 

saber actuar ante situacións cotiáns. 

 

 

 


