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200520 FISIOTERAPIA UROGENITAL I OBSTÈTRICA   
                                                                                    Curs 11-12                                           
 

Dades generals de l’assignatura 
 
6 ECTS 
 
3r curs /2n semestre/ Tipus OP 
 
Carolina Walker Chao. cwalker@fub.edu 
Doctora en Salut Integral de la Dona. 
Diplomada en Fisioteràpia 
 
Griselda Sirvent Batalla. gsirvent@fub.edu 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia.  
Especialista en Medicina Física i Rehabilitació.  
 
Núria Martinez Claret nmartinez@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia 
 
Sònia Martinez Claret smartinez@fub.edu 
Diplomada en Fisioteràpia 
 
Laia Blanco Ratto. lblanco@fub.edu 
Graduada en Fisioteràpia.  
 
Stéphanie Kauffmann. skauffmann@fub.edu 
Graduada en Fisioteràpia 
 

 
Descripció general de l’assignatura 
 
L’assignatura proporcionarà a l'estudiant els coneixements bàsics de la Fisioteràpia Uroginecològica i 
Obstètrica. S’estudiarà el paper del Fisioterapeuta dins l’equip mèdic multidisciplinar. La valoració i el 
tractament de fisioteràpia de les disfuncions del sòl pèlvic.  La valoració analítica, funcional i global de les 
alteracions ginecològiques. El seguiment de l’embaràs, part i post-part; prevenció i tractament 
conservador pelviperineal en els processos obstètrics. 
 
 
 

Competències 
 
Competències específiques 
 
E3. Demostrar coneixement suficient dels  mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, 
encaminats a la terapèutica clínica. 

Resultats d´ aprenentatge 
E3.11.Descriure les lesions i malalties en obstetrícia i ginecologia, identificant les manifestacions 
que apareixen al llarg del procés, així com la seva etiologia i els tractaments mèdics, quirúrgics i 
de rehabilitació associats a les mateixes. 
E3.12. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques de les  afeccions pròpies 
de la ginecologia i la obstetrícia. 

 
E5. Integrar, a través de l´ experiència clínica, els valors ètics i  professionals,  els  coneixements, 
habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics concrets, a l’àmbit hospitalari, 
extrahospitalari, i de l´ atenció primària i comunitària.  

Resultats d´ aprenentatge 
E5.6. Aplicar els coneixements  i competències adquirides per resoldre casos clínics, susceptibles 
de tractament  fisioterapèutic en l´ àmbit de les afeccions ginecològiques i obstètriques. 

 
E7. Valorar l’estat  funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials. 

Resultats d´ aprenentatge 
E7.13. Descriure  les bases de la valoració de l’aparell  urogenital. 
E7.15. Aplicar els  procediments  adequats de valoració de fisioteràpia, amb l´ objectiu de 
determinar el grau 
 d´ afectació de l´ aparell urogenital i la seva possible  repercussió funcional. 
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E9. Dissenyar  el pla d´ intervenció  de fisioteràpia atenent a  criteris d´ adequació, validesa i  eficiència. 
Resultats d´ aprenentatge 
E9.21. Dissenyar exercicis i activitats terapèutiques per les malalties i  lesions obstètriques i 
ginecològiques. 

 
E17. Participar en l´ elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l´ evidència científica, 
fomentant activitats professionals que dinamitzin en la investigació en fisioteràpia. 

Resultats d´ aprenentatge 
E17.9. Descriure  i  analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en a evidència en 
les afeccions ginecològiques i obstètriques. 
 

E18. Mantenir actualitzats els coneixements , habilitats,destreses i aptituds de les competències 
professionals. 

Resultats d´ aprenentatge 
E18.5. Descriure els mitjans i tècniques de fisioteràpia en la teràpia de les afeccions 
ginecològiques i obstètriques, demostrant estar al dia en la seva adequació i eficàcia. 

 
E20. Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris 
reconeguts i validats. 

Resultats d´ aprenentatge 
 

E20.12.Descriure i analitzar els mecanismes de garantia de qualitat en els processos d’atenció  
fisioterapèutica en ginecologia i obstetrícia. 
 
 

Recomanacions  
 
Per la matrícula d’aquesta és recomanable tenir superades les assignatures d’Anatomia I i Patologia II. 

 
 

Blocs didàctics 
 
Bloc 1: Anatomia de la musculatura del sòl pèlvic (SP). Disfuncions del SP. Tipus d’incontinència urinària. 
          Avaluació de la IU: exploració física, qüestionaris utilitzats, calendaris, Pad-test. 
          Probes complementàries en el diagnòstic de la IU. 
          Opcions terapèutiques: fàrmacs, IQx, RNM...  
 
Bloc 2: Àmbits d’actuació del Fisioterapeuta en Obtetricia i Ginecologia. 
           Pelvis menor i el recinte manomètric abdominal. 
           Factors de risc perineal. Anàlisi i prevenció. 
           Canvis produïts durant l’embaràs. Tractament individual i en grup de la dona embaraçada. 
           Resolució de casos clínics. 
                      
Bloc 3 :  Tipus de part. Paper del fisioterapeuta. Ensenyament de les tècniques respiratòries.  
             Valoració, seguiment, i treball després del part. 
              Gimnàstica Abdominal Hipopressiva. Descripció de la tècnica, indicacions i contraïndicacions. 
             Resolució de casos clínics. 
 
Bloc 4 : Diagnòstic i tractament de Fisioteràpia en les àlgies pelviperineals. 
            Tractament fisioterapèutic de les incontinències urinàries i fecals.  
            Introducció a la patologia urogenital masculina ( Andrologia).  
            Fisiosexologia. 
            Resolució de casos clínics. 
 
 
 
 

Metodologia general 

 
El bloc 1 es desenvoluparà a base de classes expositives i resolució de casos clínics a l’aula. 
Els blocs 2, 3 i 4 tindran un caràcter teòrico-pràctic.  Després de l’exposició dels continguts per part de 
les professores es faran debats i treballs grupals per aprofundir en el tema exposat, i es resoldran casos 
clínics. En determinades sessions prèviament estipulades es practicaran les tècniques d’abordatge de 
fisioteràpia més freqüents a l’àmbit de la valoració i el tractament de les patologies ginecològiques i del 
sòl pèlvic. 
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Avaluació de l’assignatura  
 
La base de l’avaluació serà l’avaluació continuada. El bloc 1 l’avaluació es farà mitjançant una prova final 
i la resolució d’un cas clínic. Aquest bloc suposarà el 23% de la nota final de l’assignatura. Als blocs  2 i 3 
es faran activitats avaluatives teòriques i pràctiques a l’aula amb un pes del 60% del bloc i una prova al 
finalitzar cada bloc amb un pes del 40% del bloc. Cadascun d’aquests blocs tindrà un pes del 23% de 
l’assignatura. Al bloc 4 les activitats avaluatives teòriques i pràctiques a l’aula tindran un pes del 40% del 
bloc i una prova al finalitzar el bloc amb un pes del 60% del bloc. Aquest bloc tindrà un valor del 31 % 
del total de l’assignatura.   
L’assistència a classe serà obligatòria i per aprovar l’assignatura serà imprescindible que la mitjana 
aritmètica dels blocs sigui igual o superior a 5, a més de una assistència a classe superior al 80%. Pel seu 
caràcter eminentment pràctic aquesta assignatura no té una prova d’avaluació única. Els alumnes que 
han assistit a les classes un 80% però no han superat la mitjana realitzaran una prova final que tindrà un 
valor del 100% de la nota de l’assignatura. 
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