
CURS

Interpretació dels signes d’alteració de la deglució 
mitjançant la prova de Videofluoroscòpia
A càrrec de: Viridiana Arreola García - Logopeda de Motilitat digestiva, Hospital de Mataró

 Dies i horaris
 
Dia 14 de desembre de 2019 
Horari de 9 a 11 h (curs), de 11 a 11,10 (pausa Café) i de 
11,10 a 13,10 h (curs).
Durada 4 h 
Idioma Castellà

 Lloc

La seu del CLC

 Matrícula

• 35 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 50 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. 
• 70 € no col·legiats.

 Adreçat a 

Logopedes amb experiència en disfàgia orofaríngia, coneixe-
ment de l’anatomia i fisiologia de la deglució.

 Justificació 

La videofluoroscòpia es considera la prova Gold standard per 
al diagnòstic de la disfàgia orofaríngia. Una correcta anàlisi 
dels signes d’alteració de la deglució permetrà realitzar una 
correcta rehabilitació.

 Objectius 

Objectius generals:
• Identificar els signes d’alteració de la deglució mitjançant 

la prova instrumental de Videofluoroscòpia (VFS).
Objectius específics o d’aprenentatge:
• Identificar els signes d’alteració de l’eficàcia de cada fase 

de la deglució (segell labial, formació del bol, control del 
bol, propulsió del bol, residu oral, residu faringi, obertura 
de EES).

• Identificar els signes d’alteració de seguretat de cada fase 
de la deglució (segell glossopalatí, tancament del vestíbul 
laringi, penetracions i aspiracions).

• Reconèixer el grau de severitat de les penetracions i aspi-
racions, escala PAS.

 Continguts 

Signes d’alteració de la deglució mitjançant la prova de VFS:
Signes d’alteració de l’eficàcia:
Segell labial, Formació del bol, Control del bol, Propulsió del 
bol, Residu oral, Residu Faringi i Obertura de EES.
Signes d’alteració de la seguretat:
Segell glossopalatí, Tancament del vestíbul laringi, Penetra-
cions i Aspiracions.

Aquest curs es centrarà únicament en la 
identificació dels signes d’alteració de la deglució 
mitjançant la prova de VFS. No es farà informe ni 
recomanacions de rehabilitació i tractament.

 Metodologia

Curs teòric en el que mitjançant l’observació de diferents 
vídeos s’ensenyaran i identificaran els signes d’alteració de 
la eficàcia i seguretat de la deglució.
En el curs es mostraran vídeos de VFS en què es podran 
observar i identificar els diferents signes d’alteració de 
l’eficàcia i la seguretat de la deglució.
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CURS
INTERPRETACIÓ DELS SIGNES D’ALTERACIÓ DE LA DEGLUCIÓ MITJANÇANT LA PROVA DE VIDEOFLUOROSCÒPIA

Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU

En tramitació l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

Matrícula

• 35 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia 
• 50 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i membres CGCL • 70 € no col·legiats

Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 
tant el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació 
de justificant mèdic o de força major.

EL CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de formació si no s’arriba al mínim de participants.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS  ................................................................................................ NÚM. COL.  .......................
DNI  .....................................................  PROFESSIÓ   ................................................................................
DOMICILI  ................................................................................................................................................................
CODI POSTAL  ...........................  POBLACIÓ  ..............................................  PROVÍNCIA .............................
TELÈFON  .........................................  FAX  ............................................. E-MAIL  ..............................................

Desitjo matricular-me en el CURS (ref. 170)
INTERPRETACIÓ DELS SIGNES D’ALTERACIÓ DE LA DEGLUCIÓ MITJANÇANT LA PROVA DE VIDEOFLUOROSCÒPIA (desembre de 2019)

 Efectuo ingrés (adjuntar fotocòpia) a cte. cnt. Banc de Sabadell ES64 0081 0167 49 0001146223
 Efectiu (Fins un dia abans de l’inici del curs.)

Signatura


