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Els trastorns respiratoris obstructius del son (TROS) són un

gradient de patologies extremament infradiagnosticades malgrat

la seva alta prevalença, en especial als països industrialitzats. 

La necessitat d’una detecció precoç i d’un tractament en equip

interdisciplinari han fet que el nombre de publicacions de totes

les especialitats relacionades no hagi parat de créixer en l’última

dècada. És per això que creiem necessari proporcionar formació

de qualitat basada en l'evidència científica amb l'objectiu de

proporcionar als professionals implicats el coneixement que

necessiten per a detectar els pacients amb TROS el més aviat

possible.
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 Ampliar el coneixement diagnòstic i terapèutic en l'àmbit dels

Trastorns Respiratoris Obstructius del Son.

 Reconèixer les característiques dels pacients amb TROS.

 Aprendre a avaluar les alteracions morfològiques i funcionals  

dels TROS.

Conèixer els protocols de tractament i l'equip pluridisciplinari.

Aportar els coneixements necessaris per l'odontopediatra a fi

d'integrar-lo dins de l'equip pluridisciplinari.

Promoure la detecció, diagnòstic i tractament precoç dels

pacients amb TROS.
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OBJECTIUS
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1. Introducció als TROS

2. Anatomia Orofacial i de la Via Aèria Superior

3. Causes dels TROS

4. Conseqüències dels TROS en el desenvolupament general 

5. Diagnòstic: Com detectar els pacients amb TROS

6. Tractament pluridisciplinari dels TROS

7. El paper de l'Odontopediatra dins l'equip pluridisciplinari

8. Casos clínics 

PROGRAMA
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Teòrico-pràctica, adaptada a la modalitat online.

Explicació teòrica amb recolzament de power point,

realització d'activitats pràctiques i presentació de casos

clínics per a fomentar la interacció dels participants de

forma síncrona amb la ponent. Tot plegat permetrà

aprofundir en l'estudi, la valoració i el tractament dels

pacients amb Trastorns Respiratoris Obstructius del Son.

METODOLOGIA
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Especialista en Medicina Orofacial Pediàtrica 
i Trastorns Respiratoris Obstructius del Son en nens

 
Postgrau en Disfuncions Orofacials i Tractament Precoç Interdisciplinari -

M.Santos SAO
Postgrau en Ortopèdia Orofacial i Ortodòncia Clínica - NYU

Màster en Ortopèdia Orofacial i Ortodòncia - CETO Paris
Llicenciada en Odontologia  - UB

 
- Pràctica exclusiva en Trastorns Respiratoris Obstructius del Son 

 
- Fundadora IPOC – Institut Pediàtric Orofacial Cubric

- Coordinadora de la Unitat del TROS (IPOC) de Paido Salut Infantil 
Departament de Pediatria Ambulatòria Hospital Universitari Dexeus, Barcelona

Dra. Patrícia Cubells Ricart

DIRECCIÓ ACADÈMICA i PONENT
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inscripcions per email

Preu: 200€

info@ipocubric.com
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Durada: 3 hores

€
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