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Resumo
Introdução
Causada por alterações da irrigação sanguínea na cabeça do fêmur(1-2), a doença de
Legg-Calvé-Perthes é rara e costuma acometer mais meninos entre 3 e 10 anos,
atingindo o fêmur unilateralmente em 90% dos casos. As principais alterações clínicas
são alteração de marcha com dor ou desconforto e luxação do quadril (3). Nos exames
de imagem há aumento do diâmetro da cabeça do fêmur, sinovite ou até osteoporose.
O tratamento pode ser cirúrgico ou conservador, dependendo da gravidade da doença.
Caso
S.T.S, 3 anos, feminina, branca, residente de Canoas, iniciou em dezembro de 2017
com alteração de marcha e dor na coxa ao correr na praia com evolução gradual de
anteversão dos membros inferiores. Ela foi levada ao Ortopedista que realizou exames
de imagem, constatando doença de Legg-Calvé-Perthes bilateral.
Discussão e considerações finais
A doença de Legg-Calvé-Perthes deve ser considerada quando há alteração de marcha
em crianças. Proporcionar um relato de caso desta síndrome demonstra que devemos
atentar às doenças raras e, mais do que isso, atentar a casos que fogem da
epidemiologia, para que o diagnóstico seja realizado com firmeza e as medidas cabíveis
sejam tomadas.
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