CURSO SOGAFI:

IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA OROFACIAL E
RESPIRATORIA EN DISFAXIA
Data:
- Xoves 3 de outubro 2019
Lugar de celebración:
- Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo). Planta 0, Entrada Principal. Aula 7

Cronograma:
- Xoves tarde:

Introdución

16:00 h

Conceptos clave : A Deglución, disfaxia e respiración

Valoración

16:30 h

- Orofacial

Hospital Álvaro Cunqueiro
Estrada de Clara Campoamor, 341
36312 Vigo
Salón de Actos

- Respiratoria
18:00 h

Pausa

18.15 h

Trastornos máis comuns.
Casos Clínicos:

Colaboran:

- Atragantamentos
- Hipertonía / hipotonía bucofacial
19:00 h

Técnicas e exercicios innovadores.

20:00 h

Clausura.

Impartido por: Vanesa López Miguens. Fisioterapeuta AFAGA y CLD (Centro de Lenguaje y Desarrollo).

Actividade dirixida a médicos de AP y AH, fisioterapeutas, enfermeiras, logopedas e auxiliares de enfermería.

Esta actividade formativa ten solicitada acreditación pola Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de
Galicia

INSCRIPCIÓN:

Socios SOGAFI. Inscripción gratuita. Obrigatorio formalizar inscripción.
Cuota 25€ para non socios.

Para formalizar inscripción enviar xustificante bancario de ingreso (excepto socios SOGAFI), nome, apelidos, DNI y titulación
profesional a secretaria@sogafi.es
Nº conta SOGAFI: CAIXABANK ES39 2100 4330 6802 0019 5817
Prazo límite: 25 de Setembro de 2019

CURSO SOGAFI:

IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA OROFACIAL E
RESPIRATORIA EN DISFAXIA

XUSTIFICACIÓN:
A prevalencia da disfaxia en España é elevada, estímase que entorno a dous millóns de persoas padécena, e moitas todavía están sen diagnosticar, pero cada vez é máis conocida entre profesionais, comunidades científicas e
académicas. Afortunadamente as terapias foron evolucionando e con elas, a fisioterapia. Dar a coñecer os beneficios nos que a fisioterapia, dentro do equipo multidisciplinar e interdisciplinar pode aportar neste campo, é unha
prioridade. A dificultade para deglutir altera non soamente a inxesta de alimentos, líquidos e mucosidades, senon
tamén dificulta a administración de fármacos e produce os tan temidos atragantamentos, moi presentes no día a
día nalgúns dos nosos pacientes. Son moitos os aspectos a ter en conta no paciente con disfaxia e, una vez máis, a
abordaxe deste síntoma a través da formación, a investigación, o traballo en equipo, a coordinación interdisciplinar e a atención centrada na persoa resultan imprescindibles para garantir os seus coidados, evitar complicacións
en moitos casos severas e proporcionar unha boa información tanto ó paciente como a familiares e/ou coidadores
que permitan a promoción da sua calidade de vida. Por elo, creemos necesario dar a coñecer o traballo que desenrolamos os fisioterapeutas ó resto do equipo inter- trans- multidisciplinar, sendo esta a nosa principal motivación
para o desenrolo deste curso.

OBXETIVOS:
Aportar nocións básicas sobre Fisioterapia en disfaxia. Dar a coñecer a disciplina entre profesionais do sector.

OBXETIVOS ESPECÍFICOS:
Detectar de forma precoz problemas de disfaxia. Coñecer ferramentas para evitar atragantamentos e estratexias
para solventalos cando se producen. Coñecer a principal musculatura implicada na disfaxia, así como a existencia
de técnicas fisioterápicas de deglución- respiración.

METODOLOXÍA:
Teoría introductoria, coa finalidade de familiarizarse coa nomenclatura habitual da temática a tratar, así como
nocións básicas. Videos explicativos, para entender o proceso da disfaxia e musculatura implicada. Casos clínicos,
para integrar aspectos a ter en conta na valoración e exploración, así como na elaboración do plan terapéutico.
Exemplos prácticos.

INSCRIPCIÓN:

Socios SOGAFI. Inscripción gratuita. Obrigatorio formalizar inscripción.
Cuota 25€ para no socios.

Para formalizar inscripción enviar xustificante bancario de ingreso (excepto socios SOGAFI), nome, apelidos, DNI e titulación
profesional a secretaria@sogafi.es
Nº cuenta SOGAFI: CAIXABANK ES39 2100 4330 6802 0019 5817

