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7ª Reunió: 
Divendres, 20 de juny de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 20 de juny de 2008 es va realitzar la setena i última reunió de fisioterapeutes del curs 

2007-08.  

 

Ordre del dia : 

1. Tractament de fisioteràpia respiratòria 

a. treball de la capacitat ventilatòria 

b. expulsió de secressions 

2. Cursos de formació proposats 

3. Dates de les properes reunions 

 

  

1.  Tractament de fisioteràpia respiratòria 

 
En aquesta reunió es va estar tractant el tema de la fisioteràpia respiratòria, sobretot en 

nens molt afectats. 

Com a objectius bàsics de tractament es troben el manteniment i/o augment de la 

capacitat ventilatòria, i l’expulsió de secressions. 

a. treball de la capacitat ventilatòria 

En el tractament s’hauria de fer un previ d’elastificació muscular, i seguidament per 

treballar la capacitat ventilatòria. La tècnica que es considera més eficaç és la 

ventilació dirigida, sobretot amb nens col.laboradors. En nens més passius és molt 

útil l’ambú, o tècniques reflexes com la pressió supra-lavial durant 2min, que 

provoca una respiració profunda. 

En nens col.laboradors, també són molt útils els inspiròmetres d’incentiu (sobretot 

els pediàtrics), que ajuden a treballar la musculatura inspiratòria i matrial respiratòri 

com el flutter, cornet etc. que ens faciliten el treball de la musculatura espiratòria. 

 

b. expulsió de secressions 
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En aquest apartat, el tractament que es considera més eficaç és el que es basa en 

les tècniques descrites per Postiaux. 

Per tal d’expulsar les secressions és imprescindible localitzar-les mitjançant 

l’auscultació, seguidament es realitza l’ETGOL amb tos assistida (unes 10 

vegades depenent de cada situació). 

En cas de dificultat amb la tos, aquesta es pot provocar estimulant la tràquea amb 

una lleugera pressió, i en casos d’hipotonia es eficaç forçar una mica més 

l’acompanyament en tota l’espiració. 

 

El clapping es considera una tècnica totalment obsoleta, i contraindicada en molts 

casos degut al risc de microtraumatismes. 

El vibrador, no arriba a nivell pulmonar pel que resulta poc útil. 

 

En quant a la humidificació i fluïdificació de secressions hi ha varietat 

d’opinions. 

Es recomana una bona ingesta de líquid per via oral, i l’humificador no s’utilitza 

com a protocol, només quan es considera que les secressions estan molt 

resseques. Utilitzat com a protocol, es creu que la mateixa humitat de 

l’humidificador pot comportar una major secressió de mucositat. 

No es parla de volums que es nebulitzen, temps, ni temperatures recomanades. 

 

En casos de secressions nassals s’utilitzen molt els rentats nassals amb suero 

fisiològic, recomanable en dc/lateral en casos de nens afectats. El suero s’injecta 

per l’orifici superior i ha de sortir per l’inferior. Després es retira la resta de 

mucositat que pugui quedar. 

 

En nes col.laboradors es pot utilitzar el peak flow, per tal s’entrenar la musculatura 

espiratòria i facilitar la tos i l’expulsió de mucositat. 

 

2. Cursos de formació proposats 

El dia 27 de juny hi ha la reunió de la delegació de fisioterapeutes del Col.legi a 

tarragona Es proposarà un curs de fisioteràpia respiratòria pediàtrica amb el Jordi 

Vilaró. 

El curs de theratogs ja està lligat per l’any vinent, através del Col.legi. No es concreten 

dates, preus ni inscripcions. 

 

3. Calendari 2008 
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26 de setmebre 2008 

7 de novembre 2008 

12 de desembre 2008 

A l’inici del nou curs es concretaran les dates per les reunions de 2009. 

 

 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres   26 de setembre de 2008  

 


