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Introducció  

Tradicionalment no ha existit relació entre les pràctiques del període bàsic i les 

que corresponen al període clínic en la Llicenciatura de Medicina. Per superar 

aquesta situació, es va realitzar un projecte d’integració vertical en l’exploració 

funcional del sistema respiratori tant als continguts teòrics com pràctics durant 

el període 1997-2003 (taula 1). Aquesta experiència va suposar una important 

innovació en la docència corresponent a l’estudi de la fisiopatologia respiratòria, 

especialment en les pràctiques.  

Les assignatures implicades del projecte van ser: “Estructura i Funció del 

Sistema Respiratori” de segon curs (5 crèdits: 2 teòrics i 2 pràctics) i “Malalties 

de l’Aparell Respiratori” de quart curs (13 crèdits: 2.5 teòrics i 10.5 pràctics) 

impartides, segons el Pla d’Estudis de 1994, a la Facultat de Medicina, Campus 

Bellvitge, Universitat de Barcelona. La idea va consistir a integrar l’experiència 

clínica que rep l’alumne en l’assignatura de quart curs amb els coneixements de 

fisiologia i biofísica que s’adquireixen a segon curs. En aquest context, els 

coordinadors de les dues assignatures  van desenvolupar aquest disseny pioner on 

s’integren els continguts bàsics i clínics.  

 2on curs  4rt curs  

1997-98* 80 ---- 

1998-99* 69 ---- 

1999-00* 84 80 

2000-01* 68 70 

2001-02** ---- 80 

2002-03** ---- 70 

 

Taula 1. Alumnes matriculats a les assignatures de segon curs: “Estructura i Funció del Sistema 
Respiratori” i de quart curs: “Malalties de l’Aparell Respiratori”.  
 
* Pla d’ Estudis  de 1994 
** Pla d’ Estudis  de 2001 
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Descripció de l’experiència docent 
 

Els alumnes de segon curs de Medicina, Campus Bellvitge, matriculats a 

l’assignatura “Estructura i Funció del Sistema Respiratori” (aproximadament 75 

alumnes/any, un total de 300), els mateixos alumnes que dos anys més tard 

realitzarien l’assignatura “Malalties de l’Aparell Respiratori”, van tenir la  

possibilitat de realitzar les proves Funcionals Respiratòries. Això va permetre la 

integració de la metodologia i els continguts bàsics amb els clínics.  

A segon curs, els alumnes en grups de 10, van aprendre els següents aspectes 

(taula 2): aproximació teòrica dels conceptes de volum pulmonar mobilitzable  i 

obstrucció de la via aèria, observació dels detalls de construcció i principi de 

mesura de l’espiròmetre de campana (sec) i del pneumotacògraf (Fleisch). 

Posteriorment, es va posar en pràctica la determinació de la capacitat vital lenta 

amb un programa específic implementat perquè  l’alumne pogués identificar 

fàcilment el nivell final de: l’espiració, la inspiració màxima i l’espiració màxima. 

Es va determinar la capacitat vital lenta, la capacitat inspiratòria i el volum 

espiratori de reserva. Cada alumne va realitzar una maniobra de capacitat vital 

lenta. A continuació, es va explicar la maniobra d’espiració forçada i la mesura del 

volum espiratori forçat en el primer segon, l’origen de la diferència entre el 

bucle espiratori i inspiratori de la corba i la teoria del punt de igual pressió. Cada 

alumne va realitzar una maniobra d’espiració i inspiració forçada màxima. Per 

finalitzar, es van comparar les corbes obtingudes dels alumnes amb les del 

professor i es van explicar els canvis  propis de l’envelliment pulmonar. Es va 

detallar el mètode d’obtenció dels valors de referència i la dependència del sexe, 

l’edat i l’alçada. 
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A quart curs, es va oferir als alumnes, en funció de l’ocupació del Laboratori de 

Proves Funcionals Respiratòries de l’Hospital de Bellvitge,  la seva participació en 

les següents proves: espirometria, difusió pulmonar al monòxid de carboni i 

pletismografia amb pacients programats. A partir de la base de dos casos 

característics de malaltia pulmonar obstructiva crònica (amb emfisema) i de la 

malaltia de Steiner es va explicar la sistemàtica de l’exploració funcional de 

l’obstrucció bronquial i la restricció extrapulmonar (taula 3). Es va començar per  

definir les síndromes obstructives i restrictives des del punt de vista 

espiromètric (capacitat vital lenta i capacitat inspiratòria) i dels volums 

pulmonars estàtics (volum residual i capacitat pulmonar total).  

En relació a la síndrome obstructiva: es va explicar el concepte de limitació al 

flux  aeri, el diagnòstic de l’afectació emfisematosa del parènquima pulmonar (la 

difusió pulmonar al monòxid de carboni), alteracions de la distribució (diferència 

entre el volum alveolar obtingut per dilució) i la capacitat pulmonar total 

pletismogràfica. 

En relació a la síndrome restrictiva: es van definir les característiques de la 

corba volum/flux màxim, la disminució de la capacitat pulmonar total com a 

paradigma de restricció,  les pressions inspiratòries màximes  i la força dels 

músculs respiratoris. 

A l’any 2001, amb motiu de la reforma del Pla d’Estudis 1994, l’assignatura 

corresponent al sistema respiratori de segon curs es va fusionar amb el sistema 

cardiocirculatori i renal donant lloc a una  assignatura de 13 crèdits (6.5 teòrics i 

6.5 pràctics), on no es van incloure les proves funcionals respiratòries que van 

passar a l’assignatura de quart curs. En conseqüència, va desaparèixer la 

possibilitat de realitzar qualsevol integració vertical. 
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1. CONTINGUT GENERAL 

 
 
Explicació de la teoria i pràctica de l’espirometria i la corba 
volum/flux màxim en subjectes normals. Efectes de l’edat. 
Valors teòrics 
 
 

 
 
2. OBJECTIUS 

 
 
● Objectiu de l’estudi espiromètric 

 
● Tipus més comuns d’espiròmetres 

 
● Determinació de la capacitat vital lenta i subdivisions 

 
● Determinació de la capacitat vital forçada i del volum 

espiratori forçat en el primer segon. 
 

-     Obtenció de la corba  volum/flux màxim  

 
Taula 2. Segon curs. Pràctiques de Fisiologia de la Respiració: espirometria.   
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1. CONTINGUT GENERAL 

 
 
Concepte i característiques de les Síndromes Obstructives i 
Restrictives. Exploració i diagnòstic funcional de la Malaltia  
Pulmonar Obstructiva Crònica i de la patologia restrictiva 
extrapulmonar. 
 
 

 
 
2. OBJECTIUS 

 
 
● Característiques espiromètriques de les síndromes 

obstructives i restrictives 
 

● Les bases de l’exploració funcional de la Malaltia Pulmonar 
Obstructiva Crònica: interpretació de la corba volum/flux 
màxim, volums pulmonars i difusió pulmonar al monòxid de 
carboni. 
 

● Les bases de l’exploració funcional  de la malaltia 
restrictiva extrapulmonar  i interpretació de la corba de 
flux espiratori mitjà màxim, volums pulmonars i pressions 
inspiratòries màximes. 
 

● Paràmetres que es relacionen amb els valors teòrics i 
relacions internes. 
 

 

 
Taula 3. Quart curs. Pràctiques de Fisiopatologia de la Respiració: espirometria, difusió 
pulmonar al monòxid de carboni i pletismografia. 


