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5ª Reunió: 
Divendres, 28 de març de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 28 de març de 2008 es va realitzar la cinquena reunió de fisioterapeutes del curs 

2007-08.  

 

Pla de la reunió : 

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

2. Interpretació radiogràfica 

3. Controls de sedestació 

4. Bipedestació en luxacions / sub-luxacions de maluc 

5. Cursos de formació proposats 

6. Temàtica pròxima reunió 

 

  

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

 

Es fa un intercanvi d’opinions, i tots estem d’acord que la base del tractament es la 

prevenció. 

El que resta pendent és la valoració. Es comença amb la valoració radiològica, el balanç 

articular i un càlcul aproximat del to muscular. Quedaran pendent les probes específiques 

de valoració sobretot de 0-3 anys. 

 

2. Interpretació radiològica 

CÀLCUL DE L’ÍNDEX DE MIGRACIÓ = ÍNDEX DE REIMERS 

 

Per tal de poder fer un bon cálcul i una posterior comparació radiològica és important que 

les radiografies estiguin fetes sempre en la mateixa posició. Aquesta posició és en dc/supí, 

cames en extensió i genolls mirant al zènit (al sostre). 

A la reunió es van entregar uns fulls explicatius del càlcul de l’Index de Reimers ( = % de 

migració del cap femoral ) 

Per fer la sol.licitud de la radiografia seria convenient fer un informe pel metge del nen/a 

detallant la situació actual de l’alumne i els criteris de valoració que utilitzarem. 
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3. Controls de sedestació 

Com a mitjà de contenció i prevenció de deformitats de maluc, el millor sistema continua 

sent el seient de guix. 

L’obertura recomanable és la màxima que ens permet el recentratge del cap femoral, 

valorat per palpació en dc/pro i flexió+abd de maluc a l’hora de fer el seient. 

En casos de molta limitació en l’abd, aquesta falta d’obertura es pot compensar amb un 

augment de la RE, fixat fent un guix llarg per sota el genoll, millorant d’aquesta manera el 

recentratge. Si l’us del seient és continu es poden fer guixos amb obertura progresiva, 

guanyant així balanç articular i extensibilitat muscular. En els casos que sigui possible 

també s’ha de tenir en compte que amb un augment de la flexió de malucs, també 

augmenta l’obertura d’aquests. 

L’alçada del seient depèn del grau de control de tronc i cefàlic que tingui l’usuari, i s’ha de 

valorar en cada cas. 

Una vegada acabat el seient, seria recomanable fer una valoració radiogràfica (amb el 

nen/a assegut al seient) per comprobar si realment hi ha un recentratge del cap femoral. 

Es va parlar de la periodicitat de canvi dels seients de guix, que depèn de cada nen, del 

seu us i deteriorament, però que aprox és d’un o dos seients cada any. 

També es poden passar els guixos a termoplàstic, en casos concrets, per augmentar la 

durabilitat i millorar la neteja sempre i quan no tinguin massa espuma i ni forro interior. S’ha 

de fer una sol.licitud de demanda al metge, i ell fa un informe sobre la necessitat del nen i 

la PAO amb el codi de seient amotllat, i es presenta a sanitat per passar la comissió de 

valoració juntament amb un pressupost de l’ortopèdia. 

 

4. Bipedestació en luxacions/sub-luxacions de maluc 

Si no hi ha contraindicació mèdica i la càrrega no és dolorosa, es pot seguir un programa 

de bipedestació, en abd controlada per palpació, i una mínima RI per facilitar la 

congruència articular. 

S’ha de tenir en compte la tensió dels adductors, que no sigui excessiva i evitar el valgo de 

genolls (posició luxant). 
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5. Cursos de formació proposats 

-La Montse Bigorra informa que s’ha posat en contacte amb la Carmen Matey per 

organitzar el curs de DAFOs. Es faria els caps de setmana 3-5/10-12 d’abril i 8-10 de maig 

de 2009. S’està mirant de fer el curs modular, i s’ha proposat fer la presa de motlles i 

valoració. 

-La Sandra estava mirant d’organitzar el curs o demostració de Theratogs pel Col.legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. L’alicia Manzanos és una fisio que treballa amb aquest 

material i fa valoracions de la marxa, i seria qui impartiria aquest curs. Encara no hi ha res 

concretat. 

 

6. Temàtica de la pròxima reunió 

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

Rx (cadascú n’ha de portar alguna per valorar), les maniobres de recentratge de malucs i 

s’interntarà fer un  PROTOCOL DE VALORACIÓ. 

Seria interessant que tothom aportés informació sobre les valoracions i maniobres que 

utilitza habitualment en nens amb diferents problemàtiques i de diferents edats, per tal de 

facilitar la posada en comú i l’acord de protocol. 

 

També es va proposar com a tema tractar les “ajudes tècniques adaptades a l’entorn”, que 

serien les adaptacions casolanes que es fan per cobrir diferents necessitats del nen 

discapacitat. Es concretaria a la pròxima reunió per treballar-lo el dia 27 de juny. 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres 16 de maig de 2008  

 


