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Lloc de realitzacio

Sovint, a la pràctica clínica diària observem 
afeccions i simptomatologia que erròniament 
atribuïm a estructures miotendinoses o 
articulars quan, en realitat, el seu origen pot 
estar lligat a elements aliens a l’aparell 
locomotor.

En molts casos el fisioterapeuta és qui detecta 
que determinats senyals clínics que es 
manifesten en forma de dolor, aparentment 
neuromusculesquelètic, poden ser indicatius 
de disfuncions viscerals.

Data  i  hora 

Davant d’aquesta sospita cal integrar dins de 
l’anamnesi i la valoració del pacient una 
exploració del sistema visceral per tal 
d’incorporar-lo de manera eficient en el 
procés de raonament clínic.

Un cop tretes les conclusions, caldrà 
determinar si és convenient aplicar maniobres 
de fisioteràpia que ens permetin avançar en el 
tractament o, per el contrari, si s’aconsella una 
derivació al metge especialista de cada 
sistema.

EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport 
C/ Francesc Macià, 65

17190 Salt (GIRONA)

Seminari 

Implicació de les DISFUNCIONS 
VISCERALS en les afeccions 
neuromusculesquelètiques

16 d’octubre de 2021

Dissabte 
De 10 a 14 h

Data  i  hora 



Preu  del  curs
General: 30 €

EUSES Alumni i alumnes de 4t del Grau de 
Fisioteràpia d'EUSES: 10 €

Tutors dels centres de pràctiques: gratuït

Direccio i coordinacio
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Dirigit a
Fisioterapeutes i estudiants de l’últim curs del Grau en 
Fisioteràpia.

Hores
4 hores lectives.

Professorat

ObjectiusMetodologia
El seminari constarà d’exposicions magistrals il·lustrades
amb demostracions pràctiques

• Mostrar la importància de valorar el component visceral en 
el moment d’abordar a un pacient amb afeccions 
neuromusculesquelètiques.

• Exposar la importància que el dolor visceral pot tenir en la 
Història Clínica de Fisioteràpia.

• Mostrar quins són els senyals viscerals d’alerta que cal tenir 
en compte en el moment de realitzar l’exploració del sistema 
neuromusculesquelètic. 

Xavier Hugas Bonal. Fisioterapeuta i osteòpata D.O. 
Màster Universitari en Investigació i Medicina Clínica. 
Professor d’osteopatia visceral i diagnòstic clínic en el 
Màster d’Osteopatia de la UAB (1997-2015) i 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 i 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.

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

Continguts
• Introducció i generalitats.

• Definició de la lesió mecànica osteoarticular i visceral i 
descripció de les implicacions del sistema nerviós sensitiu, 
motor i vegetatiu.

• Conceptes bàsics de l’anatomia i la mecànica general en el 
tracte digestiu alt i baix

• Explicació de diferents desordres funcionals i lesius dels 
òrgans en el tracte digestiu, i de les implicacions que poden 
tenir en diferents quadres de dolor del tronc i les extremitats. 

• Models diagnòstics i d’integració. 

• Demostració pràctica: aprenentatge del tractament general 
de l’abdomen. Indicacions i contraindicacions.

• Presentació de casos clínics. Raonament clínic. 

Titol a que dona dret
Certificat d’assistència. Caldrà acreditar una assistència 
presencial al 100% de les hores del curs.

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

Informació tècnica: 
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Informació administrativa: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130


