
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

DIPLOMA DE POSTGRAU EN
DOLOR MIOFASCIAL

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 966 ·  susana.paxton@fundacio.urv.cat

ON
Hospital Universitari Sant Joan.
URV. Facultat de Medicina. Reus.

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
30 ECTS
Del 02/09/2019 al 26/09/2020 
 
HORARI
Semipresencial (7 Seminaris presencials)
Dijous i divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 19 h

Diplomats o Graduats en Fisioteràpia - Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública 
- Centres d'atenció de salut primària
- Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.
- Residències per a gent gran
- Residències assistides
- Centres per a persones amb discapacitats físiques o 

psíquiques
- Consultoris privats
- Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres 

esportius
- Federacions esportives
- Mútues d'accidents laborals  

Preu

1.950 € 
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat 
a través de FUNDAE.

Direcció acadèmica

Isabel Salvat Salvat  

Quadre docent

Orlando Mayoral del Moral
Rafael Torres Cueco
Isabel Salvat Salvat
Manel Santafé Martínez
Joan D. Fernandez Ballart
Montserrat Jové Sans 
Cristina Adillón Camón



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centre de formació Permanent
susana.paxton@fundacio.urv.cat · 977 779 966

www.fundacio.urv.cat/formacio

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

 • 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


