
Fisioterapia respiratória 
pediátrica integrada  ao 

conceito TMPI
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Uma fisioterapia pediátrica 
integrada no neurodesenvolvimento 
e com técnicas crâniofaciais.

Aprenda como ajudar  
muitas crianças e famílias.
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As doenças respiratórias na população infantil  
aumentaram de maneira muito significativa nos países 
desenvolvidos, sendo a causa  mais  frequente nos 
cuidados  de  saúde  primários nos primeiros 3 anos 
de vida. Esta situação deve-se a múltiplos fatores 
tais como: ambientais, genéticos sobrevivência 
neonatal,   o neurodesenvolvimento… influenciando na 
qualidade de    vida do sistema respiratório.

Por distintas razões numerosas famílias e a sociedade no seu 
conjunto procuram especialistas em Fisioterapia Respiratória 
Pediátrica. Estes profissionais podem prevenir ou curar as 
alterações das vias aéreas superiores e inferiores, presentes no 
bebé e na criança. Este trabalho diminui de maneira significativa 
as recidivas, consultas de urgência e a medicação, realizando-se 
assim um trabalho complementar e muito valorizado por médicos 
pneumologistas e pediatras.
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• Poderá dispor de sistemas de avaliação e tratamento em terapia manual das vias
aéreas superiores através da face. A fisioterapia respiratória isoladamente encontrava-se
limitada nesta área.

• Aprenderá técnicas manuais sobre articulações e aponevroses do tórax que facilitem o
diagnóstico respiratório e também a sua função.

• Poderá avaliar e compreender a relação entre o neurodesenvolvimento e a patologia
respiratória. Assim poderá indicar directrizes de estimulação.

• Aprenderá a conhecer a função partilhada do diafragma entre respiração e função
postural.

• Poderá dispor de directrizes na educação para as famílias e materiais específicos de apoio.

• Sobretudo, terá uma visão global e integradora do bebé e da criança no seu conjunto.

• Ao terminar a formação conhecerá a anatomia e a biomecânica respiratória com uma
visão funcional, global e aplicada à realidade da criança.

• Conhecerá como as patologias respiratórias mais frequentes afectam a criança.

• Será capaz de avaliar a função respiratória e aplicar as técnicas específicas mais eficazes
para cada patologia respiratória.

O QUE APRENDERÁ 
NESTE CURSO?

PORQUÊ ELEGER ESTA FORMAÇÃO EM 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA?
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QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?

OBJETIVO GERAL
• Fornecer ao fisioterapeuta os conhecimentos, as capacidades e competências

necessárias, para poder avaliar e tratar as disfunções respiratórias do bebé e da criança
com técnicas eficazes baseadas na evidência científica.

• Disponibilizar capacidades na avaliação e no tratamento das estruturas crâniofaciais
ligadas às vias respiratórias superiores.

• Integrar a fisioterapia respiratória na interrelação estrutura-função própria do conceito TMPI,
assim como, a sua interdependência com o neurodesenvolvimento da criança.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explicar as características  anatómicas gerais, fisiológicas e biomecânicas do aparelho

respiratório, assim como, as difereças existentes entre o bebé, a criança e o adulto.

• Conhecer a fisiopatologia, sinais e sintomas das principais doenças respiratórias em
pediatria.

• Fornecer conhecimentos dos padrões respiratórios em fisioterapia respiratória: obstrução e
restrição.

• Dotar o fisioterapeuta dos conhecimentos e ferramentas necessárias para levar a cabo
uma completa exploração física, avaliação e auscultação; e poder identificar, os sinais de
alarme e manifestações clínicas, presentes nas crianças com alterações respiratórias
(agudas e/ou crónicas).

• Praticar a arte da auscultação para familiarizar-se com os diferentes tipos de ruídos
respiratórios, e identificar as características específicas destes na idade infantil.

• Aprender os objetivos e efeitos fisiológicos das técnicas manuais e instrumentais da
fisioterapia respiratória; tanto das vias aéreas superiores como inferiores; conhecendo  as
indicações e contraindicações específicas de cada técnica.

• Proporcionar as directrizes para ser capaz de decidir quando e como aplicar de maneira
correcta cada uma das técnicas.

• Melhorar o racíocinio clínico para decidir que técnicas utilizar e por que ordem, para
garantir o melhor tratamento possível aos pacientes.

• Conhecer os princípios da Aerosolterapia, para saber como e quando aplicá-la, com o
objectivo de optimizar a deposição pulmonar do medicamento para ser capaz de ensinar a
correcta utilização dos distintos dispositivos dentro da terapia inalada.

• Conhecer as técnicas manuais  sobre a face para libertar as vias respiratórias altas.

• Cohecer a interrelação da função postural e respiratória do diafragma, e as chaves para
estimulá-la.

• Comprender as chaves do trabalho em equipa na fisioterapia respiratória.

• Comprender as chaves da orientação aos pais no manejo da doença e nas normas
básicas para o domicílio (higiene, detecção de sinais e sintomas, nível de temperatura e
humidade, hidratação…).
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BASES CONCETUAIS 
DO CONCEITO TMPI

• O conceito TMPI, partindo de um sonho
• Um modelo centrado na família. A CIF-IA

(OMS)
• Modelos de intervenção em fisioterapia

pediátrica
• Paradigmas chave. Dualismos.

Estrutura-função. Respiratório-
neurodesenvolvimento.

HISTÓRIA E RELEVÂNCIA  
DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

• Breve história da fisioterapia respiratória
• Relevância para a saúde dos bebés e

das crianças

ANATOMIA FUNCIONAL

• Control neurológico da respiração
• Papel dos mecanoreceptores
• Papel dos quimio-receptores
• Vias aéreas superiores
• Vias aéreas inferiores
• Outras estruturas chave

BIOMECÂNICA RESPIRATÓRIA I

• Conceitos básicos
• Propriedades do pulmão
• Diferenças regionais
• Ponto de igual pressão
• Equação de Rohner
• Diferença entre obstrução e restrição
• A mucosa e os cílios

BIOMECÁNICA RESPIRATÓRIA II

• A função do diafragma
• Avaliação do diafragma no bebé

A AVALIAÇÃO DO BEBÉ E DA CRIANÇA 
COM PATOLOGIA RESPIRATÓRIA

• Introdução
• Anamnese e entrevista com a família
• Exame do desenvolvimento neuromotor
• Auscultação
• Exame de saturação de oxigénio
• Espirometria
• Exame de postura e sistema músculo-

esquelético
• Exame do crânio e da cara

AUSCULTAÇÃO 

• Introdução
• Ruídos pulmonares
• Ruídos adventícios-rangidos
• Ruídos adventícios-sibilâncias
• Procedimentos para boa auscultação

FISIOTERAPIA EDUCACIONAL

• Introdução
• Lavagens nasais
• Exercícios e jogos para casa
• Estimulação do neurodesenvolvimento
• Recomendações ambientais

CONTEÚDOS
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TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

• Introdução
• Técnicas inspiratórias rápidas:

- Nasoaspiração ativa
- Lavagem nasal
- Desobstrução rinofaríngea (DRR)

• Técnicas inspiratórias lentas:
- Manobra inspiratória lenta prolongada

decúbito lateral (EDIC)
- Manobra inspiratória contra resistência

(RIM)
• Técnicas espiratórias lentas:

- Manobra de expiração lenta com glote
aberta (ELTGOL)

- Manobra de expiração lenta prolongada
(ElPR)

- Drenagem autógena
- Sistemas de pressão expiratória positiva

(PEP)
• Técnicas expiratórias rápidas:

- Tosse (dirigida, provocada, assistida)
- TEF (ativo, passivo)

AVALIAÇÃO e TRATAMENTO 
CRÂNIO-FACIAL

• Revisão anatómica do crânio pediátrico
• Revisão anatómica da cara pediátrica
• Desenvolvimento crâniofacial na infância
• Avaliação manual e antropometria facial
• Técnicas fundamentais de tratamento ma-

nual crâniofacial
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Iñaki Pastor Pons

Doutor em fisioterapia pela Universidade de Za-
ragoza. Mestre fisioterapia em pediatria. 
Professor no Mestrado de fisioterapia 
pediátrica na Universidade San 
Pablo CEU (Madrid). 
Professor e conferencista internacional. 
Director da formação na Terapia Manual 
Pediátrica Integrativa (TMPI-PIMT).

PROFESSORES
Beatriz Orallo Rodríguez

Fisioterapeuta especialista em fisioterapia 
respiratória. Especialista em fisioterapia 
pediátrica pela Universidade La Salle 
(Madrid). Especialista em Terapia 
Manual Pediátrica Integrativa (TMPI-
PIMT). 
Mais de 10 anos de prática professional.
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 Uma evolução surpreendente da Fisioterapia Pediátrica!

Uma fisioterapia pediátrica  
para todas as crianças…  

e para todos os fisioterapeutas

Espanha

Andorra
Portugal Itália

Polónia 
Suiça

FrançaCanadá

Argentina

Brasil

Bolívia

Chile

Presente em

12 países!
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www.tmpi-pimt.com
Tel. +34 665 677 723

info@tmpi-pimt.com




