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Prólogo

Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes para
universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar al
estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes
(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)

Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten
regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con
conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más
imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional
(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta
compilación de apuntes), a los métodos ya existentes.

Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al estudiante
más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método conocido
(exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera.
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TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
Història de la fisioteràpia respiratòria
És després de les guerres (s.XX) quan es comença a parlar de la rehabilitació.
Principis segle XX: Rosenthal “ kinésithereapie respiratoire”.

“La Rehabilitació Respiratòria és una intervenció integral basada en una
minuciosa avaluació del pacient seguida de teràpies dissenyades a mesura, que
inclouen, però no es limiten, a l'entrenament muscular, l'educació i els canvis en els
hàbits de vida, a fi de millorar la condició física i psicològica de les persones amb
malaltia respiratòria crònica i promoure l'adherència a conductes per a millorar la
salut a llarg termini”
Composició de l’equip de rehabilitació respiratòria:
Un equip de RR estarà constituït al menys per un/a metge/essa pneumòleg,
un/a fisioterapeuta, un/a infermer/a entrenat en la patologia respiratòria i, si és
possible, a més, per un metge rehabilitador. És desitjable contar també amb un
treballador social, un terapeuta ocupacional i un psicòleg, o al menys tenir una relació
fluida amb ells.
Equip RR fisio + pneumòleg + infermer
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La fisioteràpia respiratòria
Rosa Güell: “art d’aplicar unes tècniques físiques, basades en el coneixement
de la fisiopatologia respiratòria, amb la finalitat de prevenir, curar, o de vegades, tan
sols estabilitzar les alteracions que afecten al sistema toracopulmonar”
Objectius
Objectiu general: prevenir disfuncions respiratòries, restituir funció pulmonar
i millorar la qualitat de vida.
Objectius específics:
 Millorar aclariment moc-ciliar.
 Optimitzar la funció respiratòria.
 Disminuir la dispnea.
 Optimitzar el patró respiratori en AVD.
 Recondicionament corporal global per mitjà d’entrenament a l’esforç.

Carga de la malaltiacauses de mort:
-

Cardiopatia isquèmica

-

Problemes cerebrovasculars

-

Infeccions en la baixa via aèria respiratòria (tant en països desenvolupats com
no desenvolupats)
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