
Tal com estava previst, el dissabte 30 d’abril de 2016 es va inaugurar la segona edició 
del  curs interdisciplinar sobre la "SEGURETAT ALIMENTÀRIA  I EL DIAGNÒSTIC I 
TRACTAMENT DE LA DISFAGIA OROFARINGIA".  

A través d’aquest curs es vol donar a conèixer un abordatge intercisciplinari de la 
disfàgia orofaríngia; conèixer la importància de la seguretat alimentaria cara a la 
prevenció de possibles patologies causades en les cuines de centres especialitzats; 
actualitzar els coneixements dels professionals sanitaris que treballen amb pacients que 
pateixen disfàgia orofaríngia; completar els coneixements dels logopedes, 
nutricionistes, fisioterapeutes, infermers i metges de l’entorn de pacients amb diferents 
tipus de disfàgia orofaríngia i complementar el coneixement dels professionals de 
l’àmbit social i educatiu en relació als usuaris amb disfàgia orofaríngia.   

En la primera sessió d’aquesta edició, el Sr. Andreu Folch,  Doctor en Medicina, Metge 
de família, Màster en geriatria i Professor de CTO Infermeria de Anatomia-Fisiologia, va 
abordar el tema “Anatomia i Fisiologia de la Deglució”. 

 
El Dr. Folch durant la impartició del primer mòdul del curs 

 

Aquest mòdul es va dividir en tres subapartats. El primer, que es va destinar a les 
estructures anatòmiques en el procés de la deglució, va abordar els elements 
musculars de la deglució i control neural. Es van tenir en compte estructures 
accessòries com la dentadura i les glàndules salivals i digestives i es va fer un èmfasi 
especial en el sistema nerviós perifèric i central, tot detallant les funcions dels nuclis, 
còrtex i àrees de Brodmann. 

En el segon, a través de la seqüència de la deglució, la digestió mecànica i química 
així com la informació sensitiva de la digestió ( interoceptiva i exteroceptiva)  va servir 
per  delimitar les bases fisiològiques de la deglució. Aquest subapartat es va 
complementar amb el control voluntari i amb el control autònom de la deglució, 
remarcant els parell cranials que hi intervenen així com la coordinació nuclear i 
cerebel·losa  

Finalment, en el tercer subapartat, el Dr. Folch va delimitar el conceptes de disfàgia i 
etiopatogenia per, tot seguit, diferenciar entre la disfàgia orofaríngia i la esofàgica. 


