
PROGRAMA SEMINARI 
 
RAONAMENT CLÍNIC I DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL EN EL DOLOR 
LUMBOPÈLVIC 
 

Dates: 7 i 8 d’abril de 2016.  
Horari: 8.30h-14h   15.15h-20.30h 
 
 
Ponent / Professor:  Gerard Alvarez Bustins 
 
Osteòpata  Clínica d’Osteopatia de Barcelona. Director del Grup de Recerca en 
Osteopatia de Barcelona. Professor titular del Màster en Osteopatia – Escola 
d’Osteopatia de Barcelona – IdEC Universitat Pompeu Fabra. Coordinador acadèmic 
al Institut per l’Excel·lència Clínica i Sanitaria (INPECS) – Hospital de Sant Pau – 
Centre Cochrane Iberoamericà 
 

 
TEMARI 
 
Component Teòric: 
 

 Elements de seguretat en el dolor lumbar: Banderes vermelles 

 

 Classificació del dolor lumbar: Descripció de les principals formes de dolor 
lumbar i sistema de classificació segon les categories “Nociceptiu”, 
“Neuropàtic” o “Sensibilització Central” 

 
 

 Dolor lumbar Nociceptiu: Descripció i estratègies diagnòstiques per a la 

identificació del “Dolor discogènic”, “Dolor sacre-ilíac i síndromes associats”, 
“Dolor facetari” i “Dolor Miofascial” 
 

 Dolor lumbar Neuropàtic: Descripció i estratègies diagnòstiques per a la 

identificació de la “Radiculopatia compressiva”, “Radiculopatia no-
compressiva”, ”Claudicació neurogènica”, “Inestabilitat Funcional” 

 
 

 Dolor lumbar d’origen central: Descripció i estratègies diagnòstiques per a la 
identificació de dolor lumbar per Sensibilització Central. Banderes grogues 

 
Component Pràctic: 
 

 Pràctica sobre el model d’Història Clínica per a una millor eficiència en la 

classificació de pacients amb dolor lumbar 
 

 Pràctica sobre el diagnòstic diferencial basada en casos clínics 
 

 

 Pràctica sobre diferents tests exploratoris determinants en la classificació de 

pacients amb dolor lumbar 
 



Inscripció 

Taller dirigit a FISIOTERAPEUTES TITULATS. 

Preu soci SCBF: 180 € 

Preu no soci: 290 €.  

Inscripcions limitades a 20 persones. 

Per rigorós ordre d’inscripció 

Imprescindible Inscripció Prèvia enviant : 

Nom i cognoms, fotocòpia de la targeta de l’ACMSCB i del títol o resguard de 
Fisioteràpia al correu  

Contacte: 

Sr. Jaume Solé Palasí 

jaumesole@academia.cat 

 

Enllaç per les inscripcions: http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=391 

 

 

Lloc de realització 

Sala 1 de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
Balears 
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