PRÀCTICUM III

BLOC de DISFÀGIA

Sessions Pràctiques del Grau de Logopèdia
de la UAB a l’Hospital de Mataró, CSdM

FITXA: Bloc Disfàgia
Crèdits ECTS: 1
Coordinador mòdul

Període: Febrer 2020 – Juny 2021
Pràcticum Disfàgia Febrer-Juny 2021
Prof. Pere Clavé

Llengua en què s'imparteix:

Català / Castellà / Anglès

Contingut abreujat
El bloc de disfàgia del Pràcticum III de logopèdia pretén ampliar el coneixement per part de l'estudiant
de la disfàgia orofaríngia (DO), el seus símptomes i diagnòstic clínic i instrumental, les complicacions
clíniques potencialment associades i les bases del tractament compensatori i rehabilitador
Professor/a titular
Prof. Pere Clavé
Despatx / Telèfon

937417700 Ext. 1046

Correu Electrònic

pere.clave@ciberehd.org

Horari d’atenció

Horari a convenir amb cita prèvia

Professor/a titular

Stephanie Riera; Weslania Nascimento; Viridiana Arreola

Correu Electrònic:

eriera@csdm.cat, wdo@csdm.cat, oarreola@csdm.cat

Horari d’atenció:

Horari a convenir amb cita prèvia

Tutors col·laboradors:
Son professionals de la institució del CSdM experts en l’àrea de la disfàgia, que forma part de l’equip
multidisciplinari de disfàgia del CSdM i amb una trajectòria i experiència en docència (Grau, Postrgrau i
Màster). Nutricionistes (Paula Viñas, Claudia Alarcón, Alícia Costa), Metges (JM Ibáñez -ORL-, Nicolau
Guanyabens i Marta Alvarez -Neuròlegs-, Silvia Carrión i Miguel Martínez -Gastroenteròlegs-),
Farmacèutics (Mireia Bolívar), i Bàsics (Omar Ortega i Noemí Tomsen).

Recomanacions per a l’assignatura
 Es recomana haver cursat l’assignatura de 3er curs: 104147 – “Deglució i trastorns relacionats:
valoració i intervenció"
 Es recomana treball constant i continuat al llarg del curs.
 L’avaluació serà continuada.
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CONTINGUT GENERAL
El bloc de pràcticum online de disfàgia forma part de l’assignatura “Pràcticum III” del Grau de Logopèdia
i pretén incidir en el coneixement per part de l'estudiant de la disfàgia orofaríngia (DO), el seu diagnòstic
clínic i instrumental, les complicacions clíniques potencialment associades i les bases del tractament
compensatori i rehabilitador.
Per poder desenvolupar aquest bloc, l’estudiant ha de tenir competències bàsiques relacionades amb
l’anatomia fisiologia de la deglució. Aquest bloc de 25h, de caràcter online i tutoritzat, estarà dividit en 4
activitats:
1- 33% formació bàsica online: Lectures (articles significatius), vídeos (webinars, masterclasses).
2- 33% de casos clínics a discutir el diagnòstic i resoldre la orientació terapèutica.
3- 33%: on els alumnes veuran exploració clínica i instrumental en directe per videoconferència
(MECV-V, VFS, FEES, HRMI) o un professor els mostrarà la tècnica, el resultat i la interpretació
de casos reals.
4- S’oferirà l’accés voluntari a 1 webinar mensual (online no sincrònica) del Màster en Trastorns
de la deglució FSCSDM-UAB. https://www.dysphagiamasters.org/
Aquest bloc s’iniciarà després de les vacances de Nadal, dilluns dia 15 de Febrer i finalitzarà juntament
amb el final del curs acadèmic.
La part 3 tindrà lloc coincidint amb l’horari real al que es practiquen les exploracions al CSdM.
La part 4 es farà online per a tot el grup de forma simultània, s’oferirà el webinar prèviament gravat amb
els estudiants del màster i s’obrirà a la discussió sincrònica dels estudiants de Grau amb un o dos
professors. Online mixta, gravació i discussió sincrònica.
L’assistència de sessions on-streaming obligatòria, tant de classes com d’exploracions i casos clínics, és
del 75% per tal de poder aprovar el bloc.

OBJECTIUS GENERALS
Millorar el coneixement clínic i de la DO, complicacions, diagnòstic i tractament des d’un punt de vista
interdisciplinar, incidint en el paper del logopeda. Introduir les competències bàsiques necessàries per el
maneig clínic dels pacients amb DO.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reforçar els coneixements bàsics d’anatomia i fisiologia de la deglució aplicada a la pràctica
clínica
Conèixer els procediments de cribratge i diagnosis de la DO
Conèixer l’exploració clínica de la DO, amb tests com el MECV-V
Aprofundir en els mètodes d’exploració instrumental de la DO
Tenir nocions d’interpretació d’exploracions instrumentals de la DO (FEES, VFS, HRM,
neurofisiologia)
Resolució de casos clínics en àmbit hospitalari i extra hospitalari (domicili, consulta, residència
geriàtrica i centre sociosanitari)
Conèixer els elements bàsics de la Intervenció Mínima-Massiva per els pacients amb DO.
Conèixer com aplicar els principals tractaments logopèdics (pràxies, maniobres, postures)
Conèixer la recerca en DO, tractaments que s’estan estudiant i l’evidència de l’efecte terapèutic
i dels mètodes de diagnòstic.

REQUISITS PREVIS
1.

Coneixements d’anglès llegit i entès.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
1.

Ser capaç d’identificar un problema de deglució en diferents fenotips de pacients (ancians,
neurològics, malalties de cap i coll).
2. Ser capaç d’establir un pla terapèutic segons el fenotip de pacient i la severitat de la DO
3. Avaluar la evidència científica amb esperit crític.
4. Explorar línies de investigació/innovació afins.
5. Adaptar-se a situacions noves.
6. Avaluar la pròpia intervenció professional i la dels altres per optimitzar-la
7. Demostrar que es coneixen els límits de les pròpies competències i saber identificar si és
necessari fer un tractament interdisciplinari
8. Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació
9. Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
10. Explorar, avaluar i diagnosticar els trastorns de la deglució, i emetre'n un pronòstic d'evolució,
des d'una perspectiva de treball multidisciplinària.
11. Tenir domini de les eines de telecomunicació, televaloració i videoconferència

RESULTATS DE L’APRENENTATGE
En finalitzar aquesta matèria l’alumne serà capaç de:
1. Distingir entre cribratge i diagnòstic. Conèixer els principals signes clínics de DO
2. Distingir entre els mètodes d’exploració clínica i instrumental de la DO
3. Analitzar les opcions de diagnòstic i intervenció disponibles en cada cas i la idoneïtat d'aquestes
opcions basat en l’evidència
4. Aplicar les tècniques més apropiades per a l'avaluació dels pacients
5. Descriure les característiques de la deglució dels pacients, a partir de l'observació d'aquests
6. Descriure un equip multidisciplinar a l’hora de treballar amb un pacient amb DO
7. L’alumne haurà estat capaç de resoldre un cas clínic
8. Serà capaç de llegir i extreure la informació més rellevant d’un article científic
9. Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible
10. Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris
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METODOLOGIA DOCENT I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
Format
Sessions
Teòriques i
grupals onstreaming

No Presencial

Casos
Clínics

ETCS

Hores

0.33

8

0.33

9

Sessions onstreaming

0.33

Webinars
en diferit

Optativa*

8

Lectures (articles) i videos (webinars,
masterclasses)

Aprenentatge guiat online mitjançant
casos reals
Exploració clínica i instrumental en
directe per videoconferència (MECV-V,
VFS, FEES, HRMI) o revisió de tècniques i
casos reals (tècnica, resultat i
interpretació i selecció del tractament)

Disponible la visualització d’un webinar
al mes

*Activitat optativa per pujar nota

CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bases d’anatomia i fisiologia de la deglució
Mètodes d’exploració clínica i instrumental de la DO
Evidència dels mètodes de diagnòstic i tractament de la DO
Casos clínics reals
Exploracions clíniques i instrumentals de la DO en directe
Interpretació de les exploracions clíniques i instrumentals

SISTEMA D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Activitat avaluadora

Ponderació

Activitats online (resolució de casos,
comentaris de webinars i lectures)

60%

Competències avaluades
Ser capaç d’extreure la informació
rellevant de la literatura o webinar
Ser capaç de resoldre casos de
manera crítica i tenint en compte
l’evidència científica

Assistència a les sessions
on-streaming

40%

És obligatòria l’assistència a un 75%
de les sessions on-streaming

Assistència a webinars
en diferit, exploracions
extra (complementaris)

10%

És una activitat optativa que servirà per
pujar la nota fins un 10%
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AGRAÏMENTS
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