FISIOTERÀPIA VESTIBULAR
Durada: 20 hores lectives.
DOCENT

Preu: 160€
Dates de celebració: 15 i 16 de
de febrer de 2019
Horari: Divendres i dissabte de
9.00h a 14.00h i de 15.30h a
20.30h.

Santiago J Crucci. Fisioterapeuta. Membre del Grup
d’Arts Escèniques del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. Docent de la Universitat de Barcelona.

PRESENTACIÓ
Les patologies d’origen vestibular tenen una alta
incidència en la població general i requereixen un

Lloc de realització: Seu del
Col·legi. C/Segle XX, 78, 08032,
Barcelona.

abordatge específic. El 35 % de las persones majors de
40 anys ha experimentat algun tipus d’alteració vestibular.
La presència d’alteracions vestibulars en l’adult gran
augmenta el risc de caigudes i en conseqüència la
morbimortalitat.

Existeix un nivell d’evidència científica de moderada a alta, que considera la fisioteràpia vestibular com
a “segura i efectiva i el tractament Gold Standard” per a pacientes amb aquestes alteracions. Aquest
curs ofereix els coneixements i eines necessàries per l’avaluació funcional i el tractament de
fisioteràpia per a pacients amb patologia d’origen vestibular amb especial interès en el Vertígen
Posicional Paroxístic Benigne (VPPB) i la Hipofunció Vestibular Perifèrica.

OBJECTIUS
En finalitzar el curs l’alumne serà capaç de:
• Realitzar una correcta valoració funcional del sistema vestibular.
• Plantejar un pla de tractament basat en l’exploració.
• Identificar els signes d’alerta per a la correcta derivació o interconsulta.
• Realitzar les maniobres i exercicis de tractament.

CONTINGUTS
• Sistema postural i de l’equilibri.
• Anatomia i fisiologia del sistema vestibular.
• Signe si símptomes de les alteracions vestibulars.
• Patologies vestibulars perifèriques.
• Patologies vestibulars centrals.
• Avaluació en Fisioteràpia. Diagrama de presa de decisions.
• Avaluació i tractament del VPPB.
• Avaluació i tractament de la Hipofunció vestibular.
• Exàmens complementaris en patologia vestibular. Interpretació en fisioteràpia.
• Pla de tractament. Dosificació. Exercici terapèutic.
• Simulació de casos clínics.

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 que contemplarà l’assistència i la
participació de l’alumnat.

