CURS

Curs de

teràpia manual visceral
per a fisioterapeutes

1a Edicio
Des del punt de vista de la fisioteràpia, un
abordatge global del cos implica la recomanació
de considerar el sistema visceral en el moment
de valorar i tractar l’afecció que presenta el
pacient.
Diferents dolors que la persona manifesta durant
l’anamnesi, ja siguin referits o no, i que a priori
poden
ser
atribuïts
a
una
causa
musculesquelètica, poden tenir el seu origen en
un disfunció del sistema visceral.
En molts casos és el fisioterapeuta el professional
de la salut que percep els primers senyals de
disfuncions viscerals i és qui detecta la

Lloc de realitzacio
EUSES, Terres de l’Ebre.
Carretera
d’accès
al Seminari, s/n.
EUSES,
Terres
de l’Ebre.
Edifici Seminari.
Tortosa.
Carretera
d’accès43500.
al Seminari,
s/n.
Edifici Seminari. 43500. Tortosa.

necessitat d’una derivació del pacient al metge
especialista. En d’altres situacions, la troballa
d’anomalies funcionals viscerals i la seva
integració dins del procés de raonament clínic
l’ajudarà a orientar correctament diferents
quadres lesius i li donarà una millor perspectiva
en el moment d’optar per una estratègia
terapèutica o una altra.
El curs pretén donar eines vàlides de valoració i
tractament manual de les disfuncions viscerals i
ofereix coneixements per tal de detectar
possibles senyals d’alarma davant de situacions
en les que s’hagi d’optar per la derivació del
pacient a un altre professional de la medicina.

Data i hora
6-7 de novembre | 20-21 de novembre
de 2021
Dissabtes
de 09:00 a 14:00h
de 15:30 a 20:30h

Diumenges
de 09:00 a 14:00h

Metodologia

Objectius

El curs contempla una part d’explicació de continguts
teòrics, exposició, discussió, anàlisi i simulació de casos
clínics, i una de pràctica, en la que els assistents realitzaran
entre ells, i adoptant el rol de “fisioterapeuta-pacient”, les
maniobres apreses.

General:
Proporcionar al fisioterapeuta eines per a integrar la
valoració i l’abordatge manual del sistema visceral dins
del seu pla terapèutic.
Específics:
• Comprendre i integrar les bases del tractament visceral
mitjançant la teràpia manual del sistema visceral.
• Identificar els principis fisiològics de la teràpia manual
en l'abordatge visceral del sistema digestiu (alt i baix) i
hepatobiliar.
• Aprendre a realitzar les diferents tècniques i maniobres de
teràpia manual visceral del sistema digestiu (alt i
baix) i hepato-biliar.
• Integrar el model d'Història Clínica i el Diagnòstic Funcional
per Convergència.

Equip docent
Xavier Hugas Bonal: Fisioterapeuta i osteòpata D.O. Estudis Superiors en Sofrologia. Premi Nacional Científic per la A.E.F. (Asociación
Española de Fisioterapeutas) 1988. Acupuntor en sistemes perifèrics.
Màster Universitari en Investigació i Medicina Clínica. Professor
titular d’osteopatia visceral i diagnòstic clínic en el Màster
d’Osteopatia de la UAB (1997-2015). Professor de clínica i diagnòstic
en el Màster d’Osteopatia de la FCS Blanquerna (2007-2012).
Docent al Màster de Pelviperineologia en Fisioteràpia per la
Universidad de Castilla la Mancha des de 2007. Docent en el Màster
d’Osteopatia de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
des de 1997. Docent en múltiples cursos de postgrau en tècniques
manuals osteopàtiques per a fisioterapeutes.

Continguts
1er Seminari.
Dissabte
• Concepte d’articulació visceral i les seves implicacions clíniques.
Abordatge global de l’abdomen.
• Àrea gastroduodenal: descripció anatòmica. Vinculacions frenogàstriques. Trastorns de l’estàtica visceral. Abordatge terapèutic.
Clínica associada.
• Intestí prim: anatomia i relacions anatòmiques. Límits anatòmics.
Trastorns de l’estàtica. Abordatge terapèutic. Clínica vinculada.

Coordinacio
Sra. Carla Curto (ccurto@euseste.es)

Hores

Diumenge
• Marc còlic: anatomia i relacions perifèriques. Abordatge terapèutic.
Implicacions clíniques amb l’aparell locomotor. Clínica associada.

30 hores lectives.

2n Seminari.
Dissabte
• Revisió dels coneixements adquirits.
Àrea hepatobiliar: anatomia topogràfica. Relacions funcionals.
Implicacions clíniques. Tècniques de tractament.
• La lesió somàtica: fase fisiològica i implicacions clíniques en la
globalitat.
• El sistema vegetatiu: circuits lesionals i fisiologia de l’afecció visceral.
• La dermàlgia reflexa: descripció topogràfica, exploració i
interpretació.

Requisits d admissio
Dirigit a Fisioterapeutes i alumnes de 4t del Grau en
Fisioteràpia.

Preu del curs
General: 430€
EUSES Alumni: 385€
Alumnes de 4t de Fisioteràpia d’EUSES i tutors dels
Centres de Pràctiques: 215€
Ingrés al compte
ES23 0081 5174 7600 0119 4727
Cal indicar nom i cognoms i “Curs Teràpia Manual Visceral”.

Diumenge
• Integració de l’afecció visceral funcional en la globalitat.
Mecanismes d’integració.
• La Historia Clínica: l’anamnesi i el raonament clínic de la seva
interpretació.
• Presentació i discussió de casos clínics. Mètodes d’actuació
davant d’un cas clínic.

Informacio i inscripcions
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció
que apareix a la web (www.euses.cat) i enviar el
justificant de pagament seguint les instruccions.

Informació tècnica:
Sra. Carla Curto
(ccurto@euseste.es)

Informació general:
Sra. Montse Cid
(mcid@euseste.es) – Tel. 977 44 80 93

