
 

LA FUETADA CERVICAL I LA 
CERVICÀLGIA COMUNA. LES 

AFECCIONS AMB PREVALENÇA DE 
LA 

REGIÓ CERVICAL 
 

 
 

 

PRESENTACIÓ 
De la classificació de problemes crònics de salut que pateix la societat catalana, la cervicàlgia crònica continua 
essent, des de Pueyo i altres el 2012, la segona alteració neuromusculosquelètica més comuna i invalidant 
després de les lumbàlgies, essent les dones les més afectades i amb major prevalença a mesura que augmenta 
l'edat. Algunes d’elles debuten per una fuetada cervical traumàtica, d’altres per males posicions adquirides al 
lloc de treball o fent esport.  
 
En diferents cultures, consideren que el coll és el pas estret per on transcorre la vida, per això un mal de coll, 
un dolor cervical, un torticoli, un no girar el coll, podria dir moltes vegades quelcom més que una lesió física 
aïllada. L’evidència científica ens diu que si afegit a un dolor cervical es presenta falta de gana, aprimament no 
esperat, nàusees, vòmits, febre, calfreds o tremolor, caldria fer revisar el seu cas amb el seu metge. Si el dolor 
cervical no presenta aquesta clínica, des de la Fisioteràpia abordem la cervicàlgia com una alteració del control 
motor amb la finalitat d’evitar radiculopaties, vertígens i altres trastorns reals derivats d’aquesta afectació. 
Aquests casos representen la majoria de les cervicàlgies comunes de llarga evolució.  
 
Com a fisioterapeutes, saber avaluar el dolor i la disfunció cervical en la fuetada traumàtica aguda o la 
cervicàlgia comuna en el trastorn degeneratiu de llarga evolució, ens dota d’un recurs assistencial transcendent 
per a la nostra pràctica clínica i la salut dels nostres pacients. 
 

OBJECTIUS 
 
• Actualitzar els coneixements del fisioterapeuta en l’abordatge les afeccions neuromusculosquelètiques 

predominants de la regió cervical. 
• Potenciar el raonament clínic com a eina conductora del criteri diagnòstic en Fisioteràpia. 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 

Durada: 20 hores lectives  

Preu: 165€ 

Calendari: 4 de juny, inici teoria al campus del 
CFC i 19 de juny jornada presencial 

Horari: Dissabte de 9.30 h a 14.30 h i de 15.30 
h a  20.30 h 

Seu: Seu col·legial del CFC, c/Segle XX, 78, 
08032 Barcelona 

DOCENT 
 

Rafel Donat Roca. Diplomat en Fisioteràpia. Màster 
universitari en Tecnologia Educativa. Doctor per la 
Universitat Rovira i Virgili. Recerca en Tecnologia 
Educativa. Docent de la UManresa. 



 

 

 
  
 
 

• Evidenciar i aplicar de manera efectiva les escales i les agrupacions de tests clínics més significatius per a 
cada cas. 

• Identificar i discriminar els objectius terapèutics en relació a les millors tècniques i propostes de 
tractament disponibles 

• Aplicar amb rigor l’habilitat tècnica en la teràpia passiva, activa i propioceptiva. 
• Identificar les especificitats complementàries dels casos clínics predominants en un abordatge 

biopsicosocial. 

 

TEMARI 
Per accedir a la jornada presencial, cal haver fet el temari online al Campus del CFC. 

La fuetada cervical 

- Pronòstic de la persona afectada per una cervicàlgia traumàtica segons nivell d’afectació i 
característiques prèvies. 

- Principals eines d’avaluació: Tests ortopèdics, funcionals i qüestionaris autocomplimentats. 
- Els objectius terapèutics segons criteris SMART  
- El pla terapèutic segons característiques del pacient i nivell d’afectació. 
- Eines terapèutiques recomanades segons nivell d’afectació i aspectes de perpetuació. 
- Eines de reavaluació. 
- Fase 1: Es demostraran les habilitats pràctiques necessàries per avaluar, tractar i reavaluar a 

partir d’un cas tipus. 
- Fase 2: En petits grups realitzaran pràctica reflexiva tutelada a partir de casos amb més 

prevalença. 
 

La cervicàlgia comuna 

- Característiques de més prevalença de les persones afectades per un procés de cronicitat. 
Aspectes intrínsecs i d’entorn. 

- Principals eines d’avaluació: Tests ortopèdics, funcionals i qüestionaris autocomplimentats. 
- Els objectius terapèutics segons criteris SMART. 
- El pla terapèutic segons característiques del pacient i factors de perpetuació. 
- Eines terapèutiques recomanades segons el grau de cronificació. 
- Eines de reavaluació. 
- Fase 1: Es demostraran les habilitats pràctiques necessàries per avaluar, tractar i reavaluar a 

partir d’un cas tipus. 
- Fase 2: En petits grups realitzaran pràctica reflexiva tutelada a partir de casos amb més 

prevalença. 
 


