Presentación
O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia pon a disposición do peregrino este manual de recomendacións para
afrontar o Camiño de maneira saudable. Nel ofrécense unha
serie de consellos sobre como planificar as etapas e
prepararse fisicamente para encaralas, como elixir o tipo de
mochila máis idóneo, como enchela e transportala, que tipo
de calzado e roupa cómpre utilizar, cales son as mellores
técnicas para camiñar, a importancia da hidratación, o coidado dos pés, como combater a fatiga, qué facer en caso de
sufrir algún tipo de lesión... así coma un capítulo dedicado
ás persoas con algún tipo de discapacidade. O manual complétase cunha guía de Centros de Fisioterapia próximos ao
Camiño.e Fis
O noso agradecemento ao Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España (CGCFE), á Asociación
Española de Fisioterapeutas (AEF) e aos Colexios
Oficiais/Profesionais de Fisioterapeutas de Andalucía,
Castela e León, Murcia e País Vasco pola súa colaboración.
Xunta de Goberno do Colexio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia.
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FISIOTERAPIA NO CAMIÑO
La peregrinación a Santiago de Compostela constituye todo un reto físico y metal que debemos
preparar a conciencia.

· PREPARACIÓN PREVIA:
+ Realizar unha preparación física
previa, con ximnasia diaria para
tonificar o corpo e darlles elasticidade aos músculos das
pernas, costas e pescozo.
+ Elaborar un plan de
etapas, de 25/30 km ao
día a pé, e de 60/100 km
en bicicleta de montaña.
Ter sempre en conta as
distancias entre refuxios
e as posibilidades físicas
de cada quen.
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+ Valorar as previsións climatolóxicas para adaptar a
vestimenta á calor ou ao frío, así coma á humidade.
Atención, porque a humidade pode afectar a doenzas crónicas de tipo músculo-esquelético.
+ Acudir ao fisioterapeuta para descargar a musculatura e iniciar o Camiño nas mellores condicións físicas posibles.

1. ADESTRAMENTOS PREVIOS:

· PEREGRINACIÓN A PÉ:
+ Se non estamos moi afeitos a camiñar distancias
longas, comezar con paseos curtos, que se irán
ampliando progresivamente. Se é posible, realizar
saídas ao monte para habituarnos ás subidas e baixadas, ata que cheguemos a dominar a distancia
que planificamos para cada etapa.
+ Realizar as últimas saídas coa mochila cargada
para irnos afacendo ao seu peso. Tamén nos ser-
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virá para darnos conta de se o peso que levamos
é excesivo.
+ Adaptar a mochila ao contorno das costas, evitando demasiada folgura ou compresión. O peso
debe ir cerca do eixo do corpo e do seu centro de
gravidade.
+ Os que non teñan posibilidade de adestrarse
antes de empezar, deberán iniciar o Camiño de
forma moi suave e, aos poucos, ir aumentando as
distancias, na seguridade de que o propio corpo
nos avisará de se estamos actuando correctamente.

· PEREGRINACIÓN EN BICLICLETA
+ Para as persoas que non teñen moito costume, e
en función da distancia que vaian percorrer cada día,
con dous meses de preparación previa será abondo.
+ Deberemos empezar aos poucos, ao principio
rodando, para máis adiante alternar as partes
chairas con subidas; desta forma irémonos afa-
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cendo a coñecer o desenvolvemento de prato e
piñóns máis adecuado para cada perfil.
+ Adestrar os últimos días coas alforxas cargadas, o que nos permitirá afacernos a elas e comprobar se o peso e o volume da equipaxe son
axeitados: é conveniente reducilos ao máximo e
levar, xa que logo, o realmente imprescindible.
+ Levar unha botelliña con auga ou recuperadores de sales minerais para combater a fatiga, e
bebidas ou substancias enerxéticas como glícidos de rápida absorción.

2. Indumentaria
+ Adecuada á estación do ano, tendo en conta
que moitos tramos discorren a alturas duns mil
metros sobre o nivel do mar.
+ Usar puchas ou chapeus para evitar a exposición solar directa na cabeza en prevención de
insolación, golpe de calor, hipertermia…
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+ Levar un bordón (pau ou vara
empregado tradicionalmente polo
peregrino). Axuda, ademais de a suxeitarse e a tentear o terreo, a realizar un intercambio enerxético coa terra, o que
axuda a evitar as tendinites.
+ O segredo non é levar moitas
capas de roupa, senón que
estas sexan illantes para permitir que unha fina capa de aire
quente manteña a temperatura entre roupa e pel
e non haxa perdas caloríficas e, polo tanto, frío.

3. Calzado
+ Botas de trekking ou montaña que se adapten ben
ao pé, de tecido lixeiro e impermeable, que permitan
a transpiración, protexan os nocellos de posibles
lesións e faciliten camiñar entre pedras e barro.
+ Utilizar calcetíns adecuados para camiñar, de
algodón e sen costuras.
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+ No verán tamén se poden utilizar zapatillas de
deporte para camiñar, cunha sola adecuada para
terreos pedrallentos. É máis aconsellable utilizar
botas de verán.
+ Levar tamén unhas zapatillas, sandalias ou
chancletas para descansar o pé nos momentos
de relax e para «airealo» no caso de bochas ou
feridas que deban cerrar pronto.
+ Botas xa domadas. Non estrealas nunca no
camiño, pois así evitaremos rozaduras previsibles.

4. Mochila
+ Debe ser cómoda, adaptable e lixeira, tipo anatómico, con correas na cintura ou nas cadeiras e
o peito, e con petos laterais e superiores.
+ Non cargar excesivamente a mochila (non máis de
10 quilos).
+ Evitar as rozaduras das correas.
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5. TÉCNICAS PARA CAMIÑAR
+ Antes de empezar, realizar algúns estiramentos, especialmente dos xemelgos: colocándonos coas mans contra a parede, apoiamos paulatinamente toda a planta dos pés ata notar
unha certa tensión detrás dos xeonllos a medida que o corpo se vai achegando ao chan.
Tamén é interesante estirar cuadríceps (cara
anterior da coxa) e isquiotibiais (parte posterior
da coxa).
+ Comezar a marcha con paso suave e rítmico,
nunca con présas, ata que o corpo queza.Despois,
a marcha debe ser regular e continua.
+ Descansar cada unha ou dúas horas polo
menos dez minutos, ou máis se fose necesario.
+ Manter sempre un paso que nos resulte cómodo, que nos permita poder manter unha conversa
sen ningún tipo de esforzo. Camiñar ten que chegar a ser tan natural como respirar, que o fagamos sen darnos de conta.
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+ En terreo chairo, vaiamos co noso paso normal,
nin demasiado longo nin demasiado curto; nas
subidas, dado que non temos présa, con paso
máis curto e lento, afrouxando o cinto da mochila
para podermos respirar mellor e apoiando o pé
coa totalidade da planta no chan, para evitar
sobrecargar determinadas zonas.
+ Nas baixadas, e sempre que o piso nolo permita, con paso longo e rápido, chantando ben os
talóns e apertando un pouco máis a mochila á
cintura, para que nos descansen os ombreiros.
+ Terminaremos dando sobre un millón de pasos,
pero non temos que descoidar ningún e ver onde
pomos o pé. Un só paso mal dado pódenos obrigar a retirarnos; xa que logo, especialmente
cando vaiamos por terreos accidentados con desniveis ou revoltas, de
pedra solta ou seixos, cómprenos
estar atentos ao
pisar.
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+ Se imos na compaña de alguén que teña o
paso máis rápido, non debemos tratar de seguilo,
pois en só unhas horas pode deixarnos esgotados muscularmente.
+ Axudarse tanto nas subidas comas nas baixadas co bordón, que, ademais, fai menos monótono o andar.

6. Hidratación
+ Unha boa hidratación é absolutamente necesaria antes, durante e despois da camiñada
(tres vasos de auga 1 ou 2 horas antes de iniciar a etapa, e dous vasos 15 minutos antes de
comezar. Beber unha cantidade similar a un
vaso de auga cada 40 minutos, aproximadamente, durante a etapa. En total, 2 litros de
auga/día.)
+ Beber incluso antes de ter sensación de sede.
Beber pode axudar a previr problemas musculares como as cambras.
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+ O maior percorrido sen beber auga non debería superar os 15 km.
+ Non consumir auga de regatos, mananciais
ou fontes de dubidosa ou incerta potabilidade.

7. NAS PARADAS/DESCANSOS
+ No verán, buscar un lugar fresco á sombra.
+ Afrouxar o calzado e poñer os pés en alto.
+ Pódese aproveitar para beber e comer algo
(froitos secos, chocolate, froita, barras enerxéticas... pero en pouca cantidade, o suficiente para
repoñer forzas).
+ As paradas non deben ser moi prolongadas
(máximo 5-10 minutos).
+ En bicicleta, as pausas débense realizar fóra de
calquera estrada ou beiravía.
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+ As paradas na bicicleta serán pouco frecuentes
e de curta duración.
+ Se a etapa do día está dividida en dúas
sesións, realizaremos unha parada grande para
comer e recuperar forzas.

8. O COIDADO DOS PÉS
+ Prestarlle grande importancia á hixiene: ao terminar a etapa do día, en caso de non poder
ducharnos, lavar os pés coidadosamente; se non
dispoñemos de auga, fregalos cunha crema que
alivie a fatiga e os refresque.
+ Para evitar as bochas, todos os días antes de
comezar a andar, aplicarémoslles unha pouca
vaselina, especialmente en e entre os dedos,
planta e talón.
+ Utilizar calcetíns de algodón sen costuras se levamos zapatillas de deporte; se levamos botas, ademais
dos de algodón, outro par de la, tamén ben limpos.
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+ É bo refrescar os pés nunha fonte ou regato por
un curto espazo de tempo, tendo a precaución de
secalos moi ben; a mellor forma é que sequen ao
aire.
+ En caso de bochas: picar a bocha cunha agulla hipodérmica (furar a pel por un
ou dous puntos) e conseguir que drene ben ata
que se baleire; non cortar nunca a pel, que servirá de protección á zona lesionada. Colocar encima da bocha, xa sen líquido, un anaquiño do apósito de xelatina, que vai aliviar o proído e a servir
de acolchado. Poñer unha tirita, procurando que
se axuste ben e recortándoa se é preciso. Cando
remate a xornada, debe
levantarse esta cura e
despois lavar e secar
minuciosamente os
pés. Repetir a
operación descrita, volvendo
picar a bocha
se se volvese
formar. Ao día
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seguinte, antes de comezar a marcha, procederemos a facer unha nova cura.

+ Como curar o pé de atleta: O «pé de atleta» é unha
micose (fungos) que aparece entre os dedos dos
pés e se caracteriza pola aparición de lañas, dolorosas ou non. Para tratalas: logo de lavar e secar
minuciosamente os pés, aplicar entre os dedos un
antimicótico en atomizador ou spray e deixar secar
ao aire. Poñer novamente os calcetíns, sempre de
algodón. Non se aconsella a utilización de pomadas, porque manterían unha humidade entre os
dedos da que se aproveitan os fungos para crecer.
Esta mesma operación realízase antes de iniciar a
marcha e ao terminar a xornada.

9. COMBATER A FATIGA
+ Hai que descansar cando non esteamos excesivamente cansos para termos unha boa recuperación; se chegamos ao esgotamento, a recuperación será moito máis lenta e problemática.
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+ Descansar pode significar durmir as horas suficientes de sono, ou ben conseguir relaxar o noso
corpo e a nosa mente por períodos curtos de
vinte minutos.
+ Se nos atopamos moi cansos, deberiamos
descansar incluso un día completo por semana.
+ Para evitar o cansazo muscular, beber moito
líquido, mesmo algunha bebida enerxética que
repoña os sales minerais perdidos.
+ Cando unha persoa sofre «esgotamento por
calor», colocala en lugar fresco e darlle de
beber líquido abundante (nun litro de auga,
disolver media cullerada de bicarbonato e unha
de sal).

10. LESIÓNS MÁIS FRECUENTES
+ Ante calquera lesión, o máis aconsellable é
acudir ao fisioterapeuta máis próximo. No entan-
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to, neste apartado ofrecemos unha serie de consellos sobre as lesións máis frecuentes entre os
peregrinos:

· TENDINITE OU «TIRÓN» MUSCULAR
(PEQUENAS ROTURAS DE FIBRAS)
+ Camiñando unha media de 30 km/día e cargando cunha mochila, é normal que aparezan tendinites ou tiróns musculares.
+ Aplicar frío local para evitar a inflamación e
diminuír a dor. En caso de aplicar xeo, non facelo
directamente sobre a pel, senón interpoñendo un
papel ou tea para evitar queimaduras.
+ Se hai dor intensa, tomar un analxésico do tipo
Paracetamol e untar a zona con pomada antiinflamatoria varias veces ao día.
+ En caso de inflamación na zona, tomar ademais un antiinflamatorio, sempre co estómago
cheo.
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+ Para a tendinite buscaremos a axuda dun fisioterapeuta próximo.
+ No caso dun tirón con pequenas roturas,
cumpriría aplicar unha vendaxe comprensiva
e consultar cun médico e co fisioterapeuta
para recuperar a funcionalidade no resto do
camiño.

· TENDÓN DE AQUILES
+ A tendinite máis frecuente nos peregrinos é a
do tendón de Aquiles.
+ Esta lesión caracterízase pola aparición
dunha dor na parte posterior do talón, que
adoita aparecer polas mañás, ao dar os primeiros pasos, desaparece total ou parcialmente
coa marcha e volve con maior intensidade
durante e despois da actividade física, facéndose cada vez máis intensa. A dor tamén se vai
facendo cada vez máis duradeira, mesmo permanente, ata impedir a actividade física.

18

+ No Camiño, as principais causas son: a diferenza de altura do tacón
(sobre todo en mulleres afeitas a usar
zapatos de tacón,
xa que o cambio a
un calzado de sola
lisa obriga a unha
elongación á que o
tendón non está habituado); o uso de calzado con
taloneira excesivamente branda; a marcha por
terreos costa arriba, que provoca igualmente un
estiramento excesivo do tendón e forza os límites
da súa elasticidade; e, por último, a presión directa do calzado sobre o tendón, provocado por
botas de cana alta excesivamente apertadas á
altura do nocello.
+ Pódese previr fundamentalmente coa elección
correcta do calzado. Debemos usar botas de sola
dura, sen amortecemento brando do talón, e fixándonos en que leven un rebaixe da cana na parte posterior. Na actualidade, case todas as boas levan rebai-
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xada a cana na parte posterior do nocello, precisamente para evitar a tendinite do tendón de Aquiles.
Tamén se deberían realizar exercicios de estiramento do tendón de Aquiles en intensidade progresiva
unhas semanas antes de comezar a camiñar coas
botas que se vaian usar no Camiño, sobre todo as
mulleres afeitas a usar zapatos de tacón.
+ Se a pesar de todo se produce a lesión, antiinflamatorios, xeo local e visita ao fisioterapeuta.

· ESCORDADURAS
(LESIÓN PRODUCIDA NUNHA
ARTICULACIÓN POR ELONGACIÓN OU
ROTURA DOS SEUS LIGAMENTOS)
+ A escordadura máis frecuente é a que ocorre a
nivel do nocello e prodúcese cando o nocello se
nos torce (normalmente co pé cara a dentro) por
un mal apoio do pé no chan.
+ Cando isto ocorre sentimos unha forte dor na
parte externa do nocello.

20

+ As escordaduras de nocello adoitan producirse
cando transitamos por terreo irregular, sobre todo
en baixada.
+ Se imos moi cargados, o sobrepeso vai influír
negativamente sobre o ligamento, chegando
mesmo a provocar a súa rotura, o que agravaría
enormemente a lesión.
+ Podemos evitar as escordaduras de nocello se utilizamos botas que suxeiten o nocello suficientemente e, por suposto, cargando o menor peso posible.
+ Unha vez producida a escordadura, se non hai
rotura do ligamento, a aplicación de xeo sobre a
parte dorida e un día ou dous de repouso adoitan
ser suficientes.
+ Tamén nos pode axudar tomar algún antiinflamatorio.
+ Unha escordadura tipo II (con rotura parcial ou
total do ligamento) bótanos do Camiño e mándanos á casa sen remedio.
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· ARTRITES TRAUMÁTICAS,
SOBRE TODO DE MEMBROS
INFERIORES
+ Os microtraumatismos que se producen sobre
a articulación producen, ao final, un cadro doloroso, limitado á articulación, que pode obrigar a
interromper a actividade.
+ O máis frecuente é que se produzan nos xeonllos tras descensos prolongados.
+ Contribúen á aparición destas lesións as etapas excesivamente longas, os descensos prolongados (Triacastela!) e cargar cunha mochila excesivamente pesada.
+ Podemos tentar evitar a aparición da artrite
traumática programando etapas non excesivamente longas e limitando ao máximo o peso que
carguemos na mochila.
+ Unha vez producida a lesión, tratala con antiinflamatorios e frío local.
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+ Este tipo de lesións, se as coidamos un
pouco, non deben representar un gran problema, aínda que si nos farán algo máis penosa a
marcha.

11. CONSELLOS PRÁCTICOS PARA
PERSOAS CON ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDADE
+ Un peregrino con discapacidade física debe
encontrarse previamente nun ton físico conveniente, que lle permita manter un ritmo adecuado
diario no discorrer dos quilómetros e quilómetros
que deberá transitar.
+ É recomendable que leve repostos para a
cadeira de rodas, tacos para as muletas, luvas, e
algún tipo de crema ou produto tópico para aliviar
as bochas.
+ O peso da mochila será consonte o nivel que
poida soportar, tendo en conta os tramos cara
arriba que deben superarse.
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+ Debe contar con algún tipo de coche de apoio
e realizar o camiño acompañado de alguén que,
nos tramos máis complicados, lle sirva de apoio
e sostén.
+ As persoas con discapacidade psíquica deberían peregrinar acompañados de persoas que
coñezan a súa discapacidade concreta para axudarlles da maneira máis específica posible se
chegase o caso.
+ As persoas con discapacidade auditiva teñen
que extremar a precaución á hora de cruzar estradas, o que hai que facer en numerosas ocasións
ao longo de todas as rutas compostelás.
+ Respecto das persoas con discapacidade
visual, aconsellámoslles que camiñen acompañadas sempre, por mor dos cruzamentos, desvíos,
irregularidades do terreo e calquera outro aspecto que sexa relevante e que unha discapacidade
visual faga máis complicado.
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