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La hiperlaxitud
articular,
el biotipus i
les anomalies
físiques menors.

28-29-30
setembre 2009

Màxim 20 places
Pre-inscripció adreçar-se a:
mgonzalezf@hospitaldelmar.cat
És imprescindible indicar nom i cognoms de l’inscrit,
centre de treball i telèfon de contacte
Quota d’inscripció:
120€



Obtenció del certificat:
Els alumnes seran examinats de manera pràctica i hauran d’assolir un nivell de fiabilitat 
adequat amb un examinador expert (“gold standard”).

Es lliurarà a tots els assistents un CD amb contingut teòric i material audiovisual de suport 
per a la part pràctica de l’exploració.

Adreçat a:
Llicenciats en medicina i psicologia, diplomats en infermeria i graduats en altres 
disciplines relacionades amb l’àmbit de la salut (auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, 
etc.) 

Lloc:
Aula 61.107. Edifici del Campus Universitat Mar
Doctor Aiguader 80
08003 Barcelona

L’exploració física és una eina de gran valor en la praxis psiquiàtrica i amb importants 
implicacions emergents en l’àmbit de la recerca psicosomàtica. L’exploració del biotipus, 
la hiperlaxitud articular o les anomalies físiques menors és útil en la nosologia psiquiàtrica 
per indentificar subgrups de malalties com l’esquizofrènia, o com potencials indicadors de 
risc de malaltia mental.

Horari lectiu
28 de setembre de 2009: 9h-14h
29 de setembre de 2009: 9h-14h
30 de setembre de 2009: 9h-14h

Temari 
28 de setembre (de 9h-14h)

9:00h a 9:30h     Presentacions 
9:30h a 10:30h   Part teòrica I: Hiperlaxitud articular. Introducció, epidemiologia,
             etiopatogènia, anamnesi, criteris diagnòstics 
10:30h a 11:00h  Presentació del CD hiperlaxitud articular 
11:00h a 11:30h  Pausa. Cafès
11:30h a 12:00h  Part teòrica II: Hiperlaxitud articular i Trastorns d’Ansietat
12:00h a 14:00h  Part pràctica: Exploració de dos pacients amb hiperlaxitud 
              articular i un control

29 de setembre (de 9h-14h)

9:00h a 9:30h      Explicació de l’examen i reclutament de voluntaris
9:30h a 10:30h    Part pràctica entre voluntaris
10:30h a 11:00h   Inici d’examen de 10 participants 
11h a 11:30h        Pausa. Cafès
11:30h a 14:00h  Continuació d’examen de 10 participants 
  30 de setembre (de 9h-14h)        

9:00h a 10:15h    Part teòrica I: Les anomalies físiques menors 
10:15h a 10:45h  Pausa. Cafès
10:45h a 12:15h  Part teòrica II: El biotipus 
12:15h a 13:30h  Exploració física del biotipus i les anomalies físiques menors 
13:30h a 14:00h  Repesca d’hiperlaxitud

Professors: 
Antoni Bulbena Vilarrasa
Catedràtic de Psiquiatria UAB. Director de l’Institut d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i 
Toxicomanies (IAPS), Hospital del Mar.

Pere Benito Ruiz 
Cap de Servei de Reumatologia. Hospital del Mar. Institut Municipal d’Assistència 
Sanitària. 

Guillem Pailhez Vindual
Psiquiatre Coordinador de la Unitat de Trastorns d’Ansietat. Institut d’Atenció Psiquiàtrica: 
Salut Mental i Toxicomanies (IAPS), Hospital del Mar.

Jordi Gago Rius
Metge de Família. ABS de Sant Pere de Riudebitlles.

Sílvia Rosado Figuerola
Infermera de la Unitat de Trastorns d’Ansietat. Institut d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental 
i Toxicomanies (IAPS), Hospital del Mar.

Objectius del curs:
•Conèixer les tècniques clíniques de l’exploració física de valor en psiquiatria.
•Conèixer les implicacions psicopatològiques  en l’àmbit de la morfometria.
• Introduir els assistents en les principals línies de recerca en aquest camp.
•Aconseguir la fiabilitat interexaminadors suficient entre els assistents per incorporar-se 
a projectes de recerca.

Activitat acreditada pel Consell Català Coordinador de
la Formació Mèdica Continuada-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
 3 crèdits

 


