
 

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA 
BÀSICA: 

tècniques de drenatge de secrecions 
no instrumentals 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
PRESENTACIÓ 
La fisioteràpia respiratòria es constitueix com una disciplina especialitzada en el maneig de les diferents disfuncions de l'aparell 
respiratori dels pacients, amb l’objectiu de prevenir, millorar i/o tractar aquestes alteracions.  
És, doncs, necessari establir les bases i actualitzar els coneixements en el maneig de les malalties respiratòries des de la 
intervenció fisioterapèutica, tenint en compte les tendències actuals i aportant al professional en fisioteràpia les eines 
conceptuals necessàries.  
El curs va adreçat a fisioterapeutes que necessitin actualitzar coneixements sobre les tècniques específiques de drenatge de 
secrecions manual (no instrumental) en el pacient respiratori. 
 

OBJECTIUS 

Aquesta formació té com a intenció proporcionar els coneixements bàsics en les tècniques de drenatge de secrecions 
bronquials no instrumentals. 

 Conèixer les recomanacions de fisioteràpia de la correcta utilització de les tècniques de drenatge de secrecions. 

 Conèixer les indicacions i les contraindicacions de les tècniques.  

 Conèixer la seva aplicabilitat dins el camp de la fisioteràpia respiratòria. 

 Conèixer i escollir les tècniques en casos clínics.  
 

TEMARI 
 Conceptes bàsics de l'aparell ventilatori 

 Descripció de les tècniques de drenatge de secrecions manual 

 Pràctica de les tècniques drenatge 

 Resolució de casos clínics pràctics 
 
 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats/des 
Durada: 4 hores lectives 
Preu: Activitat bonificada al 100% pel Col·legi. 
Imprescindible realitzar inscripció 
Calendari: 11 de març de 2023 
Horari: Dissabte, de 15.00 h a 19.15 h 
Lloc de realització:  Sala  2n pis; edifici de la Immaculada. 
Plaça Pati de la Immaculada, 1, 43590-JESÚS ( edifici de la 
EMD), de Tortosa. 
 

DOCENT 
Marta Sabaté. Fisioterapeuta. Experta en fisioteràpia 
cardiorespiratòria. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Professora associada UAB. Professora EU Gimbernat. 
Membre de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda i una tovallola gran o talla per cobrir la llitera. Avaluació del 
curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumne. Cal assistir al 100% de les hores 
per obtenir el certificat del curs. 


