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 INTRODUCCIÓN:

A enfermidade de Alzheimer é un tipo de lesión cerebral orgánica frecuente a partir dos 65 anos, 

pero que tamén pode producirse antes desa idade. A enfermidade caracterízase por unha perda 

progresiva das funcións cognitivas (memoria, linguaxe, atención, orientación,...) e cambios na 

personalidade e na conduta, orixinando unha importante carga de coidados.

AGADEA é unha asociación sen ánimo de lucro, constituída en 1994 por un grupo de familiares 

de enfermos de Alzheimer para buscar xuntos respostas, compromisos, apios e recursos 

necesarios para coidar mellor e con menos dificultades aos seus enfermos.

AGADEA ten os seguintes fins:

o Prestar asistencia psicolóxica e moral aos familiares dos enfermos de Alzheimer e 

outras demencias similares.
o Asesorar aos familiares dos enfermos de Alzheimer e outras demencias, en materias 

legais, sociolóxicas e económicas.
o Proporcionar e difundir nos medios de comunicación todo o que faga referencia o 

posible diagnóstico da enfermidade e terapia da mesma, o obxecto de facilitar a 

asistencia adecuada.
o Facilitar, mellorar e controlar a asistencia aos enfermos para mellorar a súa calidade de 

vida o máximo posible
o Estimular os estudos sobre a incidencia, evolución terapéutica e posible etioloxía da 

enfermidade.
o Instar aos diversos estamentos públicos a prestar unha maior atención aos enfermos 

de Alzheimer a aos seus coidadores e familiares
o Manter os contactos adecuados con entidades e asociacións adicadas o estudo da 

enfermidade, dentro e fora de España, co propósito de estar o día nos avances científicos 

que se produzan nesta materia, e así poder informar aos familiares dos enfermos.
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ACTIVIDADES QUE 
DESENVOLVE
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As actividades da Asociación establécense e organízanse para dar cumprimento aos 

obxectivos mencionados, particularmente reafirmando e mellorando a xestión de servizos, tanto 

de asesoría a familiares como a asistencia aos propios enfermos, actividades de difusión para 

acercar á poboación o coñecemento da enfermidade, os seus síntomas, evolución e a 

problemática derivada da mesma e a interlocución coas Administracións Públicas así como a 

participación con outras asociacións que persigan fins similares.

Seguindo as liñas básicas de traballo de AGADEA,  continuáronse desenvolvendo durante este 

ano 2009, ademais doutras actividades:

OS PROGRAMAS BÁSICOS DA ASOCIACIÓN
 

► Programa de Acollida, apoio psicosocial e 

Orientación sobre Axudas

► Terapias de Estimulación Cognitiva e 

Psicomotriz.

► Servizo de Transporte adaptado

► Programa de Formación

► Programa de Voluntariado

► Programa de Fisioterapia

► Programa de Apoio Legal

► Programa de Estimulación Cognitiva a Domicilio
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1. PROGRAMA DE ACOLLIDA, 
APOIO PSICOSOCIAL E 

ORIENTACIÓN SOBRE AXUDAS:
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De luns a venres, e en horario de 09:00 a 14:00h e de 17:00 a 20.00 horas a traballadora social 

atendeu nas oficinas da Asociación a todas aquelas persoas que o solicitaron, informándoos e 

asesorándoos nas súas dúbidas ou necesidades de carácter psicosocial, económico, legal,…, 

derivándoas aos servizos pertinentes en caso de ser preciso.

A información que más se demandou foi a relacionada coa Lei de Autonomía Persoal, cómo 

solicitalas axudas, cómo cubrir os impresos.

Cabe destacar neste punto que as familias están moi desorientadas no que se refire a nova Lei, 

non saben como han de cubrila, si teñen dereito as axudas e prestacións e contar cunha 

Traballadora Social na Asociación prodúcelle un gran alivio posto que a maioría dos familiares 

teñen unha sensación de impotencia o non saber como han de facer.

A Traballadora Social tamén Acolleu as novas familias e os posibles usuarios/as que acoden a 

nosas oficinas a información sobre as 

terapias e sobre os recursos do Concello e 

outras institucións.

A traballadora Social analiza cada caso e 

se é preciso deriva os servizos oportunos, 

tanto os propios da Asociación como, por 

exemplo, os Servizos Sociais do Concello, 

o médico me Atención Primaria.
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2. TERAPIAS DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA E 

PSICOMOTRIZ:
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Neste ano 2009 déuselle continuidade e reforzáronse as Terapias de Estimulación 

Cognitiva e Psicomotriz,  no Centro Sociocultural de Vite, en Santiago de Compostela, e no 
Centro Terapéutico na Rúa Dublín nº 6, Fontiñas (Santiago de Compostela).

Estas terapias están dirixidas a persoas con enfermidade de Alzheimer ou outra demencia, e 

teñen a dobre finalidade de manter o maior tempo posible as súas capacidades, á vez que se 

proporciona aos seus familiares un tempo de respiro.

Distribuíronse en grupos, organizados de forma homoxénea e en función do nivel de deterioro 

dos /as usuarios/as; e en grupos reducidos, co fin de maximizar a estimulación. Durante o ano 

2009 establecemos tres grupos segundo o grado de deterioro cognitivo: 
o enfermos con fase moderada, 
o enfermos en fase leve- moderada, 
o persoas con deterioro cognitivo lixeiro.

No Centro Terapéutico de Fontiñas o horario durante o pasado ano foi de 9.30h da mañá a 

20.00 horas da tarde, en horario ininterrompido de luns a venres.

 

Neste tempo realízanse as actividades propias de estimulación (orientación a realidade, 

musicoterápia, xerontoxinmásia...)  e, ademais, ofertouse o Servizo de Comedor.

Para cumprir un dos obxectivos das terapias ofértase ás familias a flexibilidade horaria, deste xeito 

tivemos usuarios/as que veñen en horario de mañá, de tarde, todo o día e que tamén se 

beneficiaron do servizo de comedor.

No local do Centro Sociocultural de Vite o horario é de mañá de 9.30h ata ás 14.00 da tarde. 

Este grupo é o formado por persoas que teñen un deterioro cognitivo lixeiro.

O Obxectivo destas terapias é estimulala memoria e o resto de funcións cognitivas, aproveitando 

os recursos existentes, favorecendo o seu exercicio e preservándoas mediante o 

desenvolvemento de técnicas de compensación específicas. O mesmo tempo, nos Obradoiros 

favorecéronse as relación sociais, a independencia e a autoestima das usurarias
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No seguinte gráfico vemos como están distribuídos os/as usuarios segundo o horario das 
terapias:

31%

50%

19%

Mañá
Tarde
Día Completo

No seguinte gráfico vemos como están distribuídos os/as usuarios segundo o tipo de 
servizo que utilizan:

51%

13%

11%

25%

Terapias Centro Terapéutico
Terapias D.C.L
Comedor
Transporte

No seguinte gráfico vemos como están distribuidos os/as usuarios por sexos:
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As Terapias de Estimulación estiveron dirixidas por un profesional da psicoloxía, unha 

Educadora Social e rematando o ano tamén contamos coa colaboración dunha Terapeuta 

Ocupacional, apoiadas por tres auxiliares (que ademais de colaborar nas actividades, atenden a 

aqueles enfermos/as que o precisen), e por estudantes en período de prácticas e voluntarios, que 

fan que a atención sexa moi personalizada. 

.
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3. SERVIZO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO:
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Para aquelas persoas que o precisen, a Asociación conta dende o mes de abril de 2006 cun 

servizo de transporte adaptado, 
O obxectivo do Servizo de Transporte adaptado é a asistencia dos/as usurarios/as e de facilitar o 

coidado do familiar que sofre demencia.

O Servizo recolle os/as usuarios no seu domicilio e os leva os Obradoiros de Estimulación 

Cognitiva e viceversa.

No seguinte gráfico vemos a distribución por sexos dos/as beneficiarias do Servizo de Transporte 

Adaptado:

Homes Mulleres
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4. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN:
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o Programa de Formación:

AGADEA leva moitos anos relacionada coa cultura e a educación, consideramos que a formación 

específica e a difusión da problemática asociada á enfermidade de Alzheimer e outras demencias 

é un dos nosos obxectivos principais.

O cursos de formación que se realizaron durante o ano 2009 son os seguintes:

 - Curso de “ENFERMIDADE DE ALZHEIMER, ABORDAXE MULTIDICIPLINAR PARA 
COIDADORES” 

- NO CONCELLO DE RIVEIRA

- NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

- NO CONCELLO DE RIANXO

- Curso de “COIDADOS INTEGRAIS A PERSOAS GRANDES DEPENDENTES”
- NO CONCELLO DE RIVEIRA

- Curso de “ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN A PERSOAS GRANDES DEPENDENTES”
 - NO CONCELLO DE RIVEIRA
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CURSO
“Enfermidade de Alzheimer, abordaxe multidisciplinar para coidadores”

1ª Edición: RIVEIRA: inaugurouse o día 4 de Maio e inagurou o alcalde, José Luis Torres e 
clausurou a Concelleira de Igualdade Mª Esther Patiño.

Participantes: 103
Datas: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 de Maio
Lugar: Auditorio Municipal do Concello de Riveira
Duración: 20 horas
Declarado de Envento sen tabaco pola Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde 
pública e Planificación



2ª Edición: SANTIAGO DE COMPOSTELA: inaugurouse o día 5 de Maio e contouse coa 
presenza  de Mar Martín García (Concelleira delegada de Benestar Social e Muller).

Participantes: 60
Datas:5, 6, 8, 12, 13, 19, 26 e 27 de 

maio
Lugar: Centro Sociocultual de Fontiñas
Duración: 16 horas
Declarado de Envento sen tabaco pola Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde 
pública e Planificación
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 3ªEdición: Rianxo: inagurouse o 2 de novembro

Participantes: 80
Datas: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 de novembro
Lugar: Rianxo
Duración: 20 horas
Declarado de Envento sen tabaco pola Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde 
pública e Planificación
Declarado de Interese Sanitario pola Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade. Nº de 

Expediente: SA 301 A 2009/117-1

CURSO
“Coidados Integrais a Persoas 

Grandes Dependentes”
Participantes: 66

Datas: 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro 2009.
Lugar: Aula Multimedia do Local de Confraría de Pescadores de Riveira
Duración: 12.5 horas



19

Declarado de Envento sen tabaco pola Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde 
pública e Planificación
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CURSO
“Alimentación e Nutrición a Persoas Grandes Dependentes”

Participantes: 50
Datas: 13 e 14 de Outubro 
Lugar: Aula Multimedia do Local de Confraría de Pescadores de Riveira
Duración: 6 horas
Declarado de Envento sen tabaco pola Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde 
pública e Planificación
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ANEXO I. 

PROGRAMA DOS CURSOS REALIZADOS
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“Enfermidade de Alzheimer, abordaxe multidisciplinar para coidadores”

Cando unha persoa asume a responsabilidade de coidar a un enfermo con demencia, enfróntase 

a unha tarefa que non é doada. Para facela máis fácil é necesario adquirir a formación específica 

que permita artellar as respostas axeitadas en cada intre. 

O Curso de Formación de Coidadores  ten como obxectivo proporcionar información e formación a 

aquelas persoas que día a día conviven coa enfermidade, xa sexan coidadores formais ou 

informais, así como estratexias para afrontala. 

O que se pretende é introducir aos asistentes no coñecemento da realidade da convivencia cos 

enfermos de Alzheimer e dos coidados que precisan, facilitando as referencias básicas necesarias 

para poder dar uns coidados de calidade, con menos esforzo, buscando o equilibrio na vida cotiá.

 OBXECTIVOS:

►Adestrar os/as participantes o curso das ferramentas precisas para facer fronte á 

enfermidade de Alzheimer.
►Promover un achegamento a esta enfermidade dende a visión de distintos profesionais 
►Coñecer como avanza á enfermidade para poderse adiantar os acontecementos que se 

prevén.
►Familiarizarse coa terminoloxía e coñecer puntos básicos da Lei de Dependencia e 

Recursos sociais axeitadas.
►Dotar de técnicas básicas sobre cambios posturais e mobilizacións.
►Facilitar técnicas de comunicación axeitadas para persoas que padecen Alzheimer e outras 

demencias
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 PROGRAMA DO CURSO:

- Módulo 1: Demencia e enfermidade de Alzheimer. Concepto, evolución e tratamento 

farmacolóxico.

- Módulo 2: Organización e planificación da vida diaria

- Módulo 3: A familia diante da enfermidade de Alzheimer. Estratexias de enfrontamento

- Módulo 4: Terapias non farmacolóxicas e comunicación na enfermidade de Alzheimer

- Módulo 5: Coidados de Enfermería na enfermidade de Alzheimer

- Módulo 6: Fisioterapia en enfermos de Alzheimer e outras demencias

- Módulo 7: Cuestións legais a ter en conta diante da demencia

- Módulo 8: Recursos sociais. Programas de AGADEA
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“Coidados Integrais a Persoas Grandes Dependentes”

O Curso De Coidados Integrais a Persoas Dependentes  realízase como complemento ao curso 

de Formación de Coidadores de Enfermos de Alzheimer, e ten como obxectivo proporcionarlle aos 

asistentes unhas referencias básicas sobre os coidados de enfermería que dirixen aos seus 

enfermos, de xeito que lles permitan dar uns coidados de máis calidade, con menos esforzo, 

buscando o equilibrio na súa vida cotiá.

PROGRAMA DO CURSO:

UD. I. FOMENTAR UN AMBIENTE AXEITADO.

UD. II. COIDADOS DE HIXIENE E CONFORT.

UD. III. NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN.

UD. IV. TRATAMENTOS FARMACOLÓXICOS.

UD. V. HIXIENE DO SONO.

UD. VI. CONTROL DA DOR.

UD. VII. COIDADO DA PEL. ÚLCERAS:

PREVENCIÓN, COIDADOS E TRATAMENTO.

UD. VIII. ESCOLA DE ESPALDA.
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 “Alimentación e Nutrición a Persoas Grandes Dependentes”

Unha das necesidades básicas que máis preocupa ó/a coidador/a dun/ha enfermo/a con 

demencia son os aspectos relacionados coa alimentación e a nutrición. Con frecuencia na 

progresión da enfermidade danse dificultades que é preciso coñecer e saber resolver para 

favorecer que o familiar enfermo mantela unha correcta saúde e evite complicación derivadas 

dunha inadecuada nutrición

PROGRAMA DO CURSO:

- Módulo 1:  Enfermidade de Alzheimer e outras demencias dexenerativas, coñecementos 

básicos.

- Módulo 2:  Alimentación e nutrición, principios xerais. 

- Módulo 3:  A dieta nas demencias. 

- Módulo 4: Aspectos comunicativos aplicados á alimentación e nutrición do enfermo de 

Alzheimer.

- Módulo 5:  Complicacións dixestivas nas demencias.

- Módulo 6:  Manexo da medicación.

- Módulo 7:  Alimentación e nutrición do familiar coidador.
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5. ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN LÚDICA
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CAMIÑO DE SANTIAGO
Co obxectivo de festexar a festividade do dia do Apóstolo 
Santiago, o dia 28 de xullo en horario de maña fixemos 
un pequeno tramo do Camiño de Santiago no Concello de 
Arzuá. 
Os nosos participantes as Terapias de Estimulación 
Cognitiva e Psicomotriz camiñaron un pequeno tramo 
desta emblemática localidade.
Con esta actividades acadamos dous obxectivos clave na 
asociación, por unha banda fomentar as actividades 
culturais para as persoas que están a padecer a 
enfermidade de Alzheimer ou outras demencias e por outra 

banda fomentar un tempo de 
convivencia co equipo técnico e 
o persoal voluntario.

Este ano foi o segundo que se fai 
esta actividade con persoas que 

teñen Deterioro Cognitivo Lixeiro e persoas que están a padecer a 
enfermidade de Alzheimer ou outras demencias en fase leve. 

Participantes: 15 persoas con Deterioro C o g n i t i v o l i x e i r o e c o n 
enfermidade de Alzheimer ou outras demencias en Fase Leve.

Acompañaranos un equipo de 20 persoas, entre os que estarán 
m e m b r o s d a X u n t a d i r e c t i v a , t r a b a l l a d o r a s e p e r s o a l 
voluntario.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE DA 
OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA 

“SOLIDARIZATE”
Co titulo "ACOMPÁÑANOS A DESCUBRIR A REALIDADE DAS PERSOAS E AS FAMILIAS 

QUE CONVIVEN CO ALZHEIMER" a nosa Asociación proxectou o documental "...vaime ser difícil 
esquecer" que representa o esforzo para acercar á sociedade a dura realidade do Alzheimer e o 
labor que realiza AGADEA, coa colaboración desinteresada do persoal voluntario.

O día 11 de xuño de 2009 abrimos as portas da nosa Asociación para invitar a todas as persoas 
interesadas a compartir un tempo de reflexión sobre a enfermidade de Alzheimer. 

CINE FORUM NO CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE CONXO

A Educadora Social e a Traballadora Social de AGADEA participaron no 
cineforum que realizou o Centro Sociocultural de Conxo co visionado do 
filme "¿y tu quién eres?".  
Estas actividades axudan a esclarecer dúbidas sobre a enfermidade e a 
achegar un pouquiño máis o traballo que realizamos a xente
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VISITA A EXPOSICIÓN DE 
CHAPLIN EN 
IMAXES
O Concello de Santiago promove a través da Concellería de 
Educación en colaboración coa Universidade de Santiago e a 
Fundación "la Caixa" esta exposición, que recolle máis de 
douscentos documentos, principalmente fotografías, material 
documental e fragmentos de películas, algúns deles inéditos.

Participaron na exposición as participantes ás Terapias do Centro Sociocultural de Vite, en total 
foron trece persoas, sete usuarias e seis traballadoras e persoal voluntario.

Aproveitamos para agradecer a Concellería de Educación a súa invitación

CONCERTO DA ASOCIACIÓN 
CULTURAL “SOLFA”

A Asociación Musical "SOLFA" ofreceu un concerto, (un 
dos programados para a campaña de verán) en Santiago 
de Compostela, no que os nosos participantes ás 
Terapias de Estimulación foron invitados de honor.
O Concerto tivo lugar no Centro Sociocultural das 
Fontiñas o día 10 de maio, cunha duración de 20 minutos, 
no que os participantes desfrutaron da música en directo 
que os 35 persoas que conforman o CORO ofertou dun 
xeito excepcional.
AGADEA ten coma un fin participar de maneira activa nas 

actividades que se realicen no entorno e esta era unha ocasión para integrar os nosos 
participantes, as súas familias, nas actividades de dinamización sociocultural do barrio das 
Fontiñas.

Para esta cita contamos coa colaboración 
desinteresada, unha vez máis, de persoal voluntario e 
do esforzo das profesionais para acadar a integración 
das persoas que sofren Alzheimer e outras demencias 
na vida social da comunidade.

Agradecer a Asociación Cultural “Solfa” a súa 
invitación para asistir ao concerto
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O EQUIPO DE BALONCESTO OBRADOIRO 
XACOBEO BLUE SENS INVITA IA AGADEA 
COMO REPRESENTANTE DUNHA CUASA 

XUSTA
Co lema “ainda que ti non te lembres, nos lemb´ramonos de ti” o equipo da ACB Xacobe Blue 

sens, iniciou a campaña de Causas Xusta.

A primeira a quixo adicar o Alzheimer e contou coa colaboración de AGADEA
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Conmemoración do Día 
Mundial do Alzheimer:

No Día Mundial, perseguimos darlle visibilidade social á 

enfermidade, fomentando a solidaridade dos cidadáns e  

a implicación das institucións públicas. Con este motivo, 

colocáronse mesas informativas (praza do Toural, 

Hospital Clínico, Hospital Provincial, Centro de Saúde 

Concepción arenal, Área Central e Hipercor), nas que 

estiveron presentes máis de 40 voluntarios que foron 

rotando para poder atender tódolos postos mañá e tarde.

Tamén realizamos diferentes actos:
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CONFERENCIAS:
“Demencia e Enfermidade de Alzhemer”

Declive da intelixencia e da autonomía persoal

Ponentes:

Dr. Robles (Neurólogo)

Dr. Veiga (Xeriatra)

Lugar de realización: Riveira

“Xenñetica nas Demencias”

Realidades, mitos e Perspectivas de fururo”

Ponente:Mª Jesús Sobrido (Neuróloga e Xenetista)

Ciclo DE CINE E ALZHEIMER
Charlas coloquios dos filmes: “Lejos de ellla”, en Santaigo de Compostela 

“Vaime ser difícil esquencer” en Santiago de Compostela e en Santa Comba 
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6. PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO
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En AGADEA consideramos básica a implicación do tecido social na problemática das 

persoas que sofren Alzheimer e as súas familias. 

O Programa de Voluntariado de AGADEA céntrase, por unha banda, en visitas de 
acompañamento e estimulación a enfermos de Alzheimer ou outras demencias. 

Estas visitas realizáronse semanalmente, por parellas, e resultaron moi gratificantes para a persoa 

nova, que realiza actividades novas e estimulantes, e para o coidador/a supoñeron un respiro e un 

apoio, ademais do reforzo de que outras persoas tamén participen do seu problema. 

Así mesmo, os voluntarios tamén colaboraron cos psicólogos e as auxiliares nos Obradoiros de 
Estimulación Cognitiva e Psicomotriz, e nas actividades de difusión e divulgación de AGADEA.

Os/as voluntarios/as previamente reciben unha formación específica por parte de AGADEA, 

tanto sobre o que implica ser voluntario, os seus dereitos e obrigas, como sobre as demencias e 

as pautas axeitadas de comunicación e estimulación cognitiva. 

Ao longo do ano 2009 a Asociación contou con 45 voluntarios, tanto de apoio nos Obradoiros de 

Estimulación Cognitiva, como nas tarefas administrativas e de xestións na oficina.
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IDADES VOLUNTARIADO

18-30 anos
31-40 anos
41-72 anos

As idades dos nosos voluntarios van dende os 18 ata aos 72 anos.
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No seguinte gráfico vemos a distribución por sexo dos/as voluntarios/as que colaboraron na 

Asociación durante o ano 2008

Este ano participamos no Congreso  de Voluntarios que organiza a Dirección Xeral de 
Xuventude e Solidariedade, baixo o lema “Acción voluntaria, acción transformadora” celebrou o 
Congreso Galego de Acción Voluntaria (CGAV 09). 
 Nesta convocatoria reuníronse entidades de toda Galiza e na nosa Asociación, por suposto, 
tampouco quixemos perdernos a cita na que foi a cuarta edición deste foro de encontro e 
intercambio de ideas sobre a acción voluntaria na comunidade.

O Congreso Galego de Acción Voluntaria 09 foi un espazo no que as persoas voluntarias e 
responsables das entidades de acción voluntaria, de organizacións sociais, da administración, dos 
medios de comunicación, e outros axentes implicados no ámbito da solidariedade, se reuniron co 
obxecto de reflexionar e traballar en 
cuestións como a participación social, a 
solidariedade, a xustiza, as boas 
p r á c t i c a s o u , e n d e f i n i t i v a , n a 
transformación social como finalidade da 
acción voluntaria. O congreso foi un 
espazo dedicado ao debate, ao 
intercambio de información, á procura de 
novas tendencias, e por suposto á 
formación e a promover o encontro dos 
p r o t a g o n i s t a s d e s t e s e c t o r n a 
comunidade.

85%

15%

Mulleres
Homes
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1.7. FISIOTERAPIA A 
DOMICILIO:
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A través deste programa, ofrécese un servizo de fisioterapia a domicilio, que atende aos enfermos 

de Alzheimer ou outras demencias, co obxectivo de manter o seu estado físico.

Nos enfermos na primeira e segunda fase, trátase de previr síntomas que sabemos que van ir 

aparecendo coa evolución da enfermidade, mantendo ao enfermo o máis activo posible: 

exercicios que implican movemento das articulacións, evitar rixideces, corrixir alteracións 

posturais, reeducar a marcha, diminuír o ritmo de caídas traballando o equilibrio, traballando a 

coordinación visomotora, etc.

Cos enfermos na terceira fase, a actuación do fisioterapeuta está encamiñada a evitar as secuelas 

propias do encanamento. É necesario mover tódalas articulacións, asistindo ao movemento ou 

realizándoo de forma pasiva, realizar contrarresistencias para evitar a perda de forza muscular, 

camiñando sempre que sexa posible, para evitar perda de masa ósea, ou alomenos manter ao 

enfermo de pé para axudar á drenaxe renal e evitar complicacións urinarias. Tamén se realizan 

exercicios respiratorios.

Durante as sesións, o familiar coidador está presente, informándolle o profesional acerca dos 

exercicios levados a cabo, así como das medidas ergonómicas ou de hixiene postural que 

permitan realizar os coidados diarios co menor custe enerxético.

Durante o 2009, repartíronse 22 sesións de Fisioterapia, 14 foron no domicilio e 8 en consulta 

do Programa de Fisioterapia.

No seguinte vemos a proporción das sesións segundo foron no domicilio ou na consulta do 

Fisioterapeuta:

52%48%

Domicilio
Consulta
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8. PROGRAMA DE APOIO 
LEGAL:
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Séguese prestando este servizo, dende a oficina da avogada que colabora coa 

asociación. Así, calquera persoa que sexa socia de AGADEA pode facer por teléfono consultas de 

contido legal, ou concertar unha entrevista persoal, sendo a primeira totalmente gratuíta. 

Este ano realizáronse 16 derivacións á avogada, para resolver dúbidas respecto aos trámites 

para solicitar a incapacitación legal, as obrigas que implica o nomeamento como titor, etc.



40

9. PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA A 

DOMICILIO:
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Durante o 2009 continuamos desenvolvendo este programa, mediante o cal unha psicóloga 

atenden no seu domicilio aos enfermos, estimulando a persoa enferma no seu propio domicilio.

Deste xeito, permítelle así ao familiar coidador adicarse a outras actividades distintas coa 

seguridade de que o seu enfermo queda en boas mans e se ralentiza o deterioro.

Durante o ano 2009, 1 familia recibiu este servizo.
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7. XENTE ASOCIADA
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AGADEA ven experimentando nos últimos anos un incremento considerable no número 

de socios, cifrados a día de hoxe en 636. Durante o ano 2008, asociáronse 21 novas persoas; na 

súa maioría familiares de persoas con enfermidade de Alzheimer ou outra demencia, aínda que 

tamén hai socios colaboradores.

Se facemos unha aproximación o número de socios dende que se creou asociación poderemos 

comprobar como cada ano vanse asociando máis persoas. 
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8. COMUNICACIÓN E 
DIFUSIÓN
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Entres as accións de comunicación e difusión para a concienciación da poboación en xeral sobre 

a enfermidade de Alzheimer e a súa problemática que se levaron a cabo no 2009 caben destacar 

as seguintes:

ELABORACIÓN DE CARTELERÍA E FOLLETOS INFORMATIVOS DIRIXIDOS A POBOACIÓN 
EN XERAL

PUBLICACIÓN DO BOLETÍN
Dito boletín publícase cunha periodicidade semestral e nel se recolle información sobre todos os 

aspectos relacionados coa enfermidade de Alzheimer que poidan ser de interese: recursos 

sociais, axudas ou prestacións, novas investigacións, consellos para facilitar as tarefas aos 

coidadores/as, información sobre actividades, cursos e conferencias....

A continuación presentamos o boletín que a Asociación publicou no ano 2009:
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