
Un postgrau dissenyat per formar professionals capaços de diagnosticar la síndrome de dolor mio-
fascial, així com entendre la sensibilització central que representa la seva instauració en un 
pacient. Aplicar les tècniques més adequades pel seu tractament, tant conservadores com invasi-
ves (punció seca) i ser capaç de fer créixer el coneixement científic en aquest àmbit.

Adreçat a Sortides professionals

Diplomats o Graduats en Fisioteràpia El títol de fisioteràpia és un títol generalista, aquest curs 
dota d’eines específiques per treballar en atenció 
especialitzada en pacients amb dolor, tot i que les 
competències que assoliran els graduats són útils en 
altres àmbits: hospitalaris, atenció primària...  
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Síndrome de Dolor Miofascial
• Síndrome de dolor miofascial. Característiques clíniques dels punts gallet miofascials.
• Patogènesi. Factors de perpetuació.
• Tractament de fisioteràpia de la SDM.
• Teràpies invasives. Punció seca. Indicacions, contraindicacions, complicacions, riscos.
• Tècnica de punció superficial de Baldry.
• Tècnica d’estimulació intramuscular de Gunn.
• Tècnica de punció profunda de Hong.
• Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora i invasiva
• Naturalesa dels punts gallet miofascials.

Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic
• Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
• El pacient amb dolor crònic complex
• El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hiper-

sensibilitat sensorial

Eines i recursos per a la pràctica fisioterapèutica
•  Dissecció anatòmica
• Documentació mèdica
• Disseny d'estudis i anàlisi de dades
• Histologia i Neurofisiologia

Treball de fi de postgrau

CRÈDITS

14

6

2,5

7,5

Preu
1.950 € 

Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

Bonificacions
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.


