
8 hores
lectives

Dissabte 14 de Març de 2015

JORNADA DE FISIOTERÀPIA

Organitza:

Introducció a la
reeducació vestibular.



JUSTIFICACIÓ
És freqüent trobar en la pràctica professional del fisioterapeuta un gran nombre
de casos relacionats amb l’equilibri, l’estabilitat i el vertigen.
El risc de patir una disfunció vestibular augmenta amb l’edat, incrementa el risc
de caigudes en l’adult i constitueix una de les primeres causes de consulta en
atenció primària en pacients per sobre dels 60 anys.
La reeducació vestibular permet estimular la plasticitat cerebral i posar en joc la
necessària compensació vestibular.
La doble competència del fisioterapeuta pel que fa referència a l’exploració i la
reeducació ens ofereix l’oportunitat d’assistir eficaçment a aquest grup de
pacients.

PRESENTACIÓ
La Jornada està dirigida a fisioterapeutes que vulguin conèixer quins són els
principis bàsics de la reeducació vestibular i iniciar-se en la manera d’abordar a
un pacient afecte de vertigen.
Un cop introduits conceptes de base com l’anàlisi de les entrades
neurosensorials responsables de l’activitat tònico-postural (visió, sistema
vestibular i propiocepció) i d’haver fet esment especial a l’anatomia, fisiologia i
fisiopatologia del sistema vestibular, les explicacions teòriques i l’exposició i
pràctica de tècniques de tractament permetran als assistents familiaritzar-se
amb el diagnòstic i tractament del vertigen posicional paroxístic benigne
(responsable de més del 50% dels vertígens d’origen perifèric) i d’aproximar-se
a d’altres tipus d’afeccions com els vertígens i inestabilitats d’origen
hemodinàmic, de la neuritis vestibular, la malaltia de Ménière, el neurinoma de
l’acústic, els vertígens d’origen central, etc.



METODOLOGIA
La Jornada alternarà continguts teòrics amb demostracions pràctiques.

OBJECTIUS
GENERAL
Mostrar al fisioterapeuta els principis bàsics de la reeducació vestibular i
iniciar-lo en la manera d’abordar a un pacient afecte de vertigen.

ESPECÍFICS
-dotar al fisioterapeuta d’una visió integradora del sistema vestibular en la
postura i en el manteniment de l’activitat tònico-postural.
-conèixer quin són els principis fisiològics i fisiopatològics necessaris per
explorar i tractar les principals funcions del sistema vestibular.
-aprendre a diferenciar entre vertigen i inestabilitat i a plantejar si les
disfuncions tenen un origen perifèric o central.
-iniciar al fisioterapeuta en les diferents formes de diagnòstic i de reeducació,
tant manuals com instrumentals.



CONTINGUTS
1- Introducció. Perquè cal incloure l'anàlisi del sistema vestibular en la pràctica

clínica del fisioterapeuta?  Prevalença i incidència. Impacte socioeconòmic.
Buit clínic i terapèutic.

2- Quins problemes presenta un pacient amb afectació vestibular? Definició de
vertigen, inestabilitat i sensació inestabilitat. Rol del vestíbul en el sistema
de l’equilibri.

3- Conceptes anatomo-fisiològics fonamentals. Definició de la síndrome
vestibular.  Classificació de la patologia en funció de la localització.
Patologies principals centrals i perifèriques. Síndromes disharmònics i
harmònics. Concepte d'asimetria vestibular.

4- Interrogatori i exploració basats en l'evidència. Importància de
l'interrogatori: què busca? quines són les quatre grans tipologies?.
Exploració i interpretació dels tests exploratoris: Romberg, Fukuda, Ng.
espontani (ús del videonistagmoscopi o ulleres Frentzel), Dix Hallpike i
prova de Lempert per la recerca d’un VPPB, “head shaking test”, “head
Impuls test”, prova rotatoria impulsional (ERI)...



DATA I HORARI
Dissabte 14 de Març de 2015.
De 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30.

HORES
8 hores lectives

PROFESSORAT
Javier Fernández Gutiérrez: Fisioterapeuta i osteòpata. Diplomat en Reeducació
Vestibular per la Universitat Pierre & Marie Curie de París
Sergi Lucas Sala: Fisioterapeuta i osteòpata. Diplomat en Reeducació Vestibular
per la Universitat Pierre & Marie Curie de París

REQUISITS D’ADMISSIÓ
Fisioterapeutes i estudiants del darrer any del Grau en Fisioteràpia.
Mínim 15 alumnes. Assignació de places segons l’ordre d’inscripció.

AVALUACIÓ
Jornada presencial. Per aconseguir el certificat d’assistència es demanarà una
assistència mínima al 80% de les hores lectives.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Sr. Pere Iglesias.



Preu de la Jornada
General: 90 €
Membres d’EUSES Alumni: 80€
Centres de Pràctiques i alumnes de 4t de Grau d’EUSES: 50 €

Ingrés al compte ES25-2100-0270-4502-00261680.
Cal indicar nom i cognoms, i “inscripció Jornada reeducació vestibular”.

LLOC DE REALITZACIÓ
EUSES – Escola Universitària de la Salut i l’Esport
C/ Francesc Macià, 65
17190 Salt (GIRONA)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Secretaria tècnica:
EUSES – Escola Universitària de la Salut i l’Esport
Informació tècnica: Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat
Inscripcions: Sra. Teresa Fernández: tfernandez@euses.cat
Enviar el formulari d’inscripció i el justificant del pagament a
tfernandez@euses.cat Tel. 972 405 130


