
 
 

INTRODUCCIÓ A LA FISIOTERÀPIA 
RESPIRATÒRIA EN GERIATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
La Fisioteràpia respiratòria és un àmbit d’actuació 
del fisioterapeuta que requereix d’una formació específica que abordi, no només el coneixement de la 
patologia, les tècniques d’avaluació, diagnòstic i tractament, sinó també l’especificitat dels pacients, en 
aquest cas de la gent gran. Amb la realització d’aquest curs s’ofereixen al fisioterapeuta les nocions bàsiques 
per realitzar l’avaluació de l’abordatge terapèutic. 
 

OBJECTIUS 
Oferir els coneixements essencials de Fisioteràpia respiratòria per a la seva aplicació en l’àmbit de l’atenció 
a la gent gran. De manera específica, l’alumne haurà de: 
• Assolir i aprofundir en el coneixement de la fisiologia respiratòria de l’envelliment. 
• Adquirir coneixements sobre la valoració i el diagnòstic funcional de Fisioteràpia respiratòria. 
• Aplicar les tècniques terapèutiques més eficaces en geriatria. 
• Saber interpretar paràmetres i qüestionaris específics de respiratori de qualitat de vida. 
 

TEMARI 
1. Conceptes bàsics en Fisioteràpia respiratòria: 

• Anatomia i fisiopatologia respiratòria en l’envelliment 
• Insuficiència respiratòria. Oxigenoteràpia. Pulsioximetria 
• Patologies respiratòries de l’envelliment 
• Pacient SAHS amb tractament de CPAP: educació 
 

2. Valoració en Fisioteràpia respiratòria 
• Avaluació de drenatge de secrecions 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats  
Durada: 30 hores lectives 
Preu: 260 € 
Calendari: 14, 15 i 21, 22 de maig de 2021 
Horari: Divendres, de 16.00 h a 21.00 h, 
dissabtes, de 9.00 h a 14.00 h i de 15.30 h a 
20.30 h  
Seu: CFC, carrer Segle XX, 78, 08032 Barcelona 
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Marta Sabaté: Fisioterapeuta respiratòria, Hospital Vall 
d’Hebron, Servei de Rehabilitació cardiorespiratòria des 
de 2008. Màster en Fisioteràpia del tòrax. Professora 
associada del grau de Fisioteràpia UAB des del 2012. 
Professora col·laboradora en el grau i màster des de 2016 
a EU Gimbernat. Coordinadora de la Comissió de 
Fisioteràpia Cardiorespiratòria del CFC. 

 
Eva Pascual: Fisioterapeuta. Màster en Fisioteràpia 
del tòrax. Fisioterapeuta respiratòria a l’Hospital del 
Mar. Col·laboradora docent a diverses universitats. 
Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia 
Cardiorespiratòria del CFC. 

 



 
 
  

• Avaluació de dispnea 
• Exploració física del tòrax 
• Proves d’esforç submàxim: prova de caminar 6 minuts 
• Índex BODE: índex pronòstic de supervivència 
• Qüestionaris de qualitat de vida: genèrics i específics de respiratori 
• Proves complementàries: conceptes en espirometria 
• Tractament farmacològic: educació d’inhaladors 

 
3. Tractament en Fisioteràpia respiratòria basat en l’evidència (I): 

• Aerosolteràpia 
• Tècniques de drenatge de secrecions: actives, passives. Taller pràctic. Casos clínics 
• Tècniques de reeducació ventilatòria: taller pràctic. Casos clínics 

 
4. Tractament en Fisioteràpia respiratòria basat en evidència (II): 

• Tècniques de control ventilatori en les activitats de la vida diària 
• Tècniques de treball ventilatori de manteniment 
• Reentrenament a l’exercici. Tipus de programes. Taller pràctic 

 


