
 

AVALUACIÓ I TRACTAMENT EN 
FISIOTERÀPIA DEL PACIENT 

VESTIBULAR 

 

 
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
Les patologies d'origen vestibular tenen una alta incidència en la població general i requereixen un abordatge específic; és 
per això que els fisioterapeutes necessitem formar-nos en aquesta àrea. 
 
En aquest seminari farem un repàs de la fisiologia i fisiopatologia del sistema vestibular, analitzarem signes i símptomes i 
realitzarem de manera pràctica les diferents maniobres d'avaluació i tractament del (VPPB) Vertigen Posicional Paroxístic 
Benigne del conducte semicircular posterior (90% dels casos de VPPB). 
 

OBJECTIUS 
Objectius generals: 

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

 Identificar i tractar la patologia vestibular de més prevalença. 
 
Objectius específics: 

 Comprendre la fisiopatologia del VPPB. 

 Establir clarament la diferència entre mareig i vertigen. 

 Identificar diferents tipus de nistagme. 

 Realitzar les maniobres d'avaluació i tractament del VPPB. 
 
Objectius d’aprenentatge: 
Que l'alumne pugui fer una correcta avaluació funcional del pacient amb patologia vestibular. 
 

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 

 Evidència científica en rehabilitació vestibular 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/des 
Durada: 4 hores lectives 
Preu: Curs bonificat 100% 
Calendari: 29 d’octubre de 2022 
Horari: dissabte de 15.00 h a 19.15 h 
Lloc de realització: Carrer Espitau, 5, 25530 Vielha, 
Lleida. Edifici: Residència Sant Antoni. Sala: Auditori . 
(Si cal fer pràctiques aleshores aniríem a la Sala de 
RHB.) 

DOCENTS 
 
Santiago J. Crucci: Cinesiòleg i fisioterapeuta. Professor de l 
Grau Interuniversitari de Fisioteràpia EUSES-UdG & ENTI-
UB. Professor associat del Dept. Infermeria i Fisioteràpia, 
UdL. Coordinador de l’àrea de RHB vestibular, Clínica Arvila 
Magna, BCN. Membre de la Xarxa Iberoamericana de RHB 
vestibular. Membre de la Comissió de Fisioteràpia 
Vestibular del CFC. 

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%. 


