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4ª Reunió: 
Divendres, 1 de Febrer de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 1 de febrer de 2008 es va realitzar la quarta reunió de fisioterapeutes del curs 2007-

08.  

 

Pla de la reunió : 

1. Les luxacions de maluc: presentació del tema i intercanvi d’experiències 

2. Dubtes en relació al tractament en nens amb luxacions de maluc 

3. Temàtica a tractar a la següent reunió 

 

  

1. Les luxacions de maluc: presentació del tema i intercanvi d’experiències 

 

Es presenta el tema i seguidament es passa informació per escrit sobre les Intervencions 

Quirúrgiques més freqüents en luxacions greus de maluc (cirugia d’alliberació de teixits tous, 

osteotomies i acetabuloplàsties, etc), i es comenta l’experiència amb la bomba de baclofè en 

casos d’espasticitat severa. 

Dins l’ambit de la fisioteràpia però, el més important per evitar o retrassar al màxim la 

intervenció mèdica és la PREVENCIÓ, sobretot basada en mesures posturals.  

Perquè aquesta prevenció sigui efectiva es indispensable contar amb la col.laboració familiar, i 

es considera també molt important la relació amb el metge, tant per sol.licitar valoracions de 

malucs, Rx o per tenir una opinió conjunta d’on s’ha de tractar amb toxina butolínica. 

En aquest aspecte és molt important enviar sempre informes amb l’estat actual del nen, el seu 

pla de tractament i de les dificultats que se’ns presenten habitualment. 

 

2. Dubtes en relació al tractament en nens amb luxacions de maluc  

 

- Grenier 

Actualment està bastant en desús degut a la controvèrsia que hi ha en quant al to muscular 

d’adductors, ja que la fèrula proboca una pressió contínua a nivell d’add que tot i mantenir 

l’obertura pot fer augmentar el to degut al seu estímula propioceptiu. 

En altres centres s’utilitza junt amb bitutors llargs per mantenir la bipedestació en nens que 

tenen control de tronc. Queda pendent buscar bibliografia. 

 

- Bipedestació 

En principi la bipedestació amb una correcta posició de recentratge de malucs és positiva. 
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El dubte sorgeix quan per recentrar es necessita molta obertura: es poden utilitzar fèrules 

de guix o seguir amb el bipedestador sempre que no hi hagi dolor.  

S’ha de fer una valoració global del nen/a i també tenir en compte l’opinió mèdica.  

 

- Seient de guix 

Per alguns autors com Le Metayer és la millor manera d’aconseguir i mantenir la posició 

corregida per cada nen. Els inconvenients més comuns són les roçadures i l’impossibilitat 

de netejar-lo, per això s’han començat a confeccionar en termoplàstic. 

Amb el seient de guix es poden fer Rx de control per valorar la posició del cap femoral. 
 

3. Temàtica a tractar a la següent reunió 

S’acorda que a la següent reunió es seguirà amb el mateix tema, prioritzant la valoració de Rx, 

les maniobres de recentratge de malucs i s’iniciarà un  PROTOCOL DE VALORACIÓ. 

Es pot aportar informació referent al tema via mail o el mateix dia de la reunió. 

 

 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres 28 març del 2008  

 


