
 

 

VALORACIÓ I TRACTAMENT EN 

FISIOTERÀPIA DEL PACIENT VERTIGINÓS I 

INESTABLE EN LA 3a EDAT 

 

 
 

 
 

PRESENTACIÓ 
Les patologies vestibulars són altament prevalents en la població geriàtrica. A partir dels 60 anys pràcticament un 50 % de les 
persones presenten una disfunció del sistema vestibular, això no vol dir que presentin tot l’espectre de símptomes. Són 
patologies que provoquen mareig, vertigen i inestabilitat. Aquests símptomes poden derivar en dificultats o alteracions en la 
marxa, caigudes i pèrdua de qualitat de vida. El fisioterapeuta que treballa amb aquesta població té la competència i ha de ser 
capaç de fer una valoració acurada de la situació del pacient i poder plantejar una reeducació vestibular personalitzada i 
adequada segons l’examen clínic trobat. 
 
OBJECTIUS 
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir competències per poder avaluar i tractar pacients de la 3a edat amb vertigen 
i inestabilitat. 
 
Objectius específics: 

 Conèixer el tractament del vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB) del canal posterior i de les patologies d’hipofunció 
vestibular. 

 
Objectius d’aprenentatge: 

 Conèixer la fisiologia i anatomia del sistema vestibular 

 Saber explorar i tractar un VPPB del canal posterior 

 Saber la patologia vestibular de la 3a edat i la seva incidència 
 Saber valorar i tractar la patologia vestibular de la 3a edat 

 
TEMARI 
 Anatomia i fisiologia del sistema vestibular 

 Fisiopatologia 

 VPPB exploració i tractament del canal posterior 

 Incidència, prevalença i patologia vestibular 3a edat 
 Valoració i pràctica d’exploració vestibular 

 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/des 
Durada: 9 hores lectives 
Preu: 85€ 
Calendari: 21 de gener de 2023 
Horari: Dissabte, de 9.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 19.45 h 
Lloc de realització:. CAP Santa Tecla Llevant, Carrer Joan 
Fuster, s/n, 43007 Tarragona, Espanya 

DOCENTS 
Javier Fernàndez Gutiérrez: Fisioterapeuta i Osteòpata. Director 
Osteofels_UTVE (Unitat de Tractament del Vertígen i Equilibri de 
Barcelona). DIU en Réeducation Vestibulaire per la Université Pierre 
et Marie Curie, París VI. Expert en Reeducació Vestibular per 
Advanced Course Vestibular Rehabilitation per la University of 
Pittsburgh School of Medicine, APTA. Vestibular Diploma per 
l’Audiology-Vestibular International Academy. Màster en Fisiologia 
Integrativa (UB) i Màster en Disecció Anatómica per la UB. 

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda i una tovallola gran o talla per cobrir la llitera. Avaluació del 

curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumnat. El percentatge d'assistència 

mínim per obtenir el certificat del curs és del 100 %. 


