
 

AVALUACIÓ I TRACTAMENT DE 

FISIOTERÀPIA EN PATOLOGIA VESTIBULAR 

 
 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
La patologia vestibular és una causa de consulta freqüent amb una alta incidència en la població general. Per aquesta raó, és important 
que els fisioterapeutes coneguin l’abordatge adequat d’aquests pacients.  
 
El 35 % de les persones majors de 40 anys ha experimentat algun tipus d’alteració vestibular. Afecta més del 20 % de les persones més 
grans de 65 anys, fet que augmenta el risc de patir caigudes i, com a conseqüència, la morbimortalitat. A més, disposem de l’evidència 
científica per justificar l’aplicació de la fisioteràpia vestibular com un tractament segur, eficaç i que ofereix bons resultats a llarg termini 
en l’abordatge d’aquest tipus de pacients.  
 
Aquest curs està dissenyat perquè l’alumne adquireixi els coneixements i les habilitats que necessita per iniciar-se en l’avaluació funcional 
i tractament de fisioteràpia per a pacients amb patologia vestibular, amb especial interès en el Vertigen Posicional Paroxístic Benigne 

(VPPB). 
 

OBJECTIUS 
Objectius generals  

 Aprendre a identificar la patologia vestibular de major prevalença. 

 Realitzar una correcta d'avaluació i tractament del VPPB. 
 
Objectius específics:  

 Conèixer la importància de la intervenció del fisioterapeuta en l'atenció de pacients amb patologia vestibular. 

 Identificar la patologia vestibular de major prevalença. 

 Realitzar una correcta avaluació funcional del pacient amb patologia vestibular. 

 Realitzar les maniobres d'avaluació i tractament del VPPB. 
 
Objectius d’aprenentatge  

 Adquirir coneixements bàsics d’anatomia i fisiologia del sistema vestibular. 

 Aprendre signes i símptomes de la patologia vestibular de major prevalença. 

 Comprendre la fisiopatologia del VPPB. 

 Realitzar les maniobres d'avaluació i tractament del VPPB. 

 Identificar les banderes vermelles en l’avaluació de patologies vestibulars. 
 

TEMARI 
 Anatomia i fisiologia del sistema vestibular 

 Reflex vestibuloocular i vestibuloespinal 

 Signes i símptomes d’origen vestibular 

 Fisiopatologia del VPPB 

 Maniobres d’avaluació i tractament del VPPB 

 Banderes vermelles per a interconsulta 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/ades 
Durada: 5 hores lectives 
Preu: Curs bonificat 100 % 
Calendari: 29 de abril de 2023 
Horari: Dissabte, de 9.00 h a 14.15 h 
Lloc de realització: Facultat de Medicina UdL, Aula 3.03. 
Carrer de Montserrat Roig, 2, 25008 Lleida 

DOCENT 
Sabina Altés Suñé: Fisioterapeuta. Màster universitari en avenços 
en neurorehabilitació de les funcions comunicatives i motores. 
Experta en rehabilitació vestibular i trastorns de l'equilibri, 
disfuncions craniocervicomandibulars, cefalees i migranyes, 
neurologia. Membre de la Comissió de Fisioteràpia vestibular, 
postura i funció de l’equilibri del CFC. Treballa a Pius Hospital de 

Valls. 

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 %. 


