
ACTUALITZACIÓ EN 
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats. 

Durada: 15 hores lectives. 

Preu:160€. 

Calendari: 18 i 19 de maig de 2019. 

Horari:  Dissabte, de 9.00 h a 14.00 h i 
de 15.30 h a 20.30 h i diumenge de 
9.00 h a 14.00 h. 

Lloc de realització:  Seu de la Secció 
Territorial de Girona del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 
C/Albereda, 3-5, 3r pis, 17004, Girona 

Sra. Inma Castillo. MSc Fisioterapeuta. Unitat de 
Pneumologia de l'Hospital General de Granollers. 
Professora associada a la Universitat Central de Catalunya.

PRESENTACIÓ

DOCENT

La Fisioteràpia respiratòria és un àmbit d’actuació del fisioterapeuta que requereix d’una formació 

epecífica que abordi, no només el coneixement de la patologia, les tècniques d’avaluació, diagnòstic i 

tractament, sinó també l’especificitat dels pacients. Amb la realització d’aquest curs s’ofereixen 

coneixements actualitzats en Fisioteràpia respiratòria, relacionades patologies més prevalents en 

respiratori i establir protocols més òptims i específics a cada patologia dintre del tractament de 

fisioteràpia respiratòria.  

OBJECTIUS
Oferir els coneixements actualitzats de Fisioteràpia respiratòria per patologies respiratòries més 

prevalents.  De manera específica, l’alumne haurà de: 
   - Perfeccionar les tècniques més adequades en cada patologia respiratoria i adaptar el tractament 

segons la seva situació clínica.   

   - Assolir els coneixements dels procediments actualitzats en Fisioteràpia respiratòria per a la presa de 

decisions, organització, planificació i resolució dintre de les patologies respiratòries. 
 - Establir les bases científiques actualitzades en el tractament de Fisioteràpia respiratòria.  

- Capacitar amb el raonament crític de resolució de casos clínics. 



TEMARI

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda 
Avaluació del curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la 

participació de l’alumne. Cal assistir al 80% de les hores lectives per obtenir el certificat del curs.

• Tractament de Fisioteràpia respiratòria en patologies respiratòries:
 - MPOC 
 - Bronquièctasi 
 - Traumatisme toràcic 
 - Embassament pleural 
 - Pacients neuromusculars 
 - Pacient quirúrgic 

• Taller   pràctic.  Perfeccionament   de   les   tècniques    de    drenatge  de  secrecions (modulació  del  flux
espiratori) i tècniques ventilatòries. 

• Taller teòrico-pràctic. Conceptes bàsics de ventilació mecànica no invasiva.


