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RESUMO 

A doença de Legg-Calvé-Perthes atinge crianças do sexo masculino na idade de 6 

anos na proporção de 4x1, tendo a cinesioterapia como método importante no seu 

tratamento. Por ser tratar de uma etiogenia desconhecida, há apenas relatos de 

fatores multifatoriais associados as condições ambientais e fisiológicas da criança. 

Havendo descrições de índices elevados de acometimentos nas crianças brancas 

predominando o sexo masculino com idade de 6 anos. As primeiras manifestações 

sintomatológicas se dão pela presença de dor, claudicação e limitação de amplitude 

articular de movimento do quadril. A confirmação patológica é obtida através dos 

relatos sintomatológicos apresentados pelo pacientes durante a avaliação clínica, 

por meio dos diagnósticos por imagens e exames complementares evidenciando o 

grau de evolução fisiopatológico e descartando moléstias associadas. O prognóstico 

dependerá de fatores influentes e determinantes. O presente artigo trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é abordar o usa da cinesioterapia no tratamento 

de Legg-Calvé-Perthes. Até o presente momento, levantou-se que a cinesioterapia 

vem sendo cada vez mais utilizada e valorizada nos tratamentos da moléstia. 

 INTRODUÇÃO 

A doença de Legg-Calvé-Perthes (DLCP) trata-se de uma desordem auto-

limitada e idiopática que ocorre a nível epifisário da cabeça femoral, originário de 

interrupções do suporte sanguíneo ocasionando isquemia do local obstruído. 

Considerada de caráter necrótica avascular asséptica total ou parcial do núcleo de 

ossificação da epífise proximal da cabeça femoral, seguida por fratura subcondral, 

revascularização e remodelamento epifisário. (ALVES; SANTILI, 2005). 

Há índices elevados de acometimentos nas crianças caucasianas 

predominando o sexo masculino na proporção de 4x1 com idade de 6 anos. 

(ARAUJO, 2010). 

Entre as opções de tratamento conservador temos a fisioterapia, método que 

utilizam meios físicos e movimentos corpóreos para fins preventivos, curativos e 

reabilitativos visando o ser humano como um todo. (PETRI, 2006). 

Os protocolos cinesioterapêuticos por meio das técnicas de mobilização 

articular, alongamento muscular, fortalecimento muscular, treino de marcha e 

facilitação neuromuscular proprioceptiva, tem como objetivo reduzir o quadro álgico, 

a espasticidade, restaurar a amplitude de movimento, aumento da flexibilidade, 



aumentar a força muscular, melhorar a marcha, o equilíbrio, a coordenação motora e 

a propriocepção, oferecendo ao paciente um melhor quadro de prognostico 

(GUARNIERO et al., 2005). 

Diante da carência de dados sobre a patologia citada e os procedimentos 

fisioterapêuticos utilizados nos pacientes através do método cinesioterapêutico, 

despertou-nos o interesse de realizar uma pesquisa sobre o uso da cinesioterapia no 

tratamento de Legg-Calé-Perthes.  

OBJETIVO 

Abordar o uso da cinesioterapia no tratamento de Legg-Calvé-Perthes. 

METODOLOGIA 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi consultado 

nas bases de dados Lilacs, Medlaine, Bireme, Scielo e nos artigos da biblioteca da 

escola. 

DESENVOLVIMENTO 

Encontrados os materiais, passamos ás leituras propostas por Gil 

(2002),onde primeiro se faz uma leitura exploratória, ou seja, uma leitura rápida com 

o propósito de verificar a importância para a publicação da pesquisa. Em seguida 

procede-se a leitura seletiva que tem como objetivo aprofundar o conhecimento do 

material, permitindo a seleção da bibliografia a ser utilizada. De posse do material 

selecionado realiza-se a leitura analítica, possibilitando a ordenação e síntese das 

informações para em seguida proceder à leitura interpretativa que permite a 

correlação entre os dados obtidos e a solução para o problema proposto pelo 

pesquisador. Sendo assim julgamos necessário trabalhar os seguintes assuntos: O 

Uso da Cinesioterapia no Tratamento de Legg-Calvé-Perthes. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Apesar de ser pouco relatado na literatura os procedimentos, objetivos e 

benefícios da intervenção fisioterápica na reabilitação de pacientes acometidos pela 

Legg Calvé-Perthes. Sabe-se que a atuação fisioterapêutica através dos métodos 

cinesioterapêuticos é importante independente do estágio do processo patológico 

(BRECH et al., 2007).  

Para Borges; Cattelan (2005) e Guarniero et al. (2005) devem ser prescrito 

exercícios diários aplicados em ambientes aquático e solo, pois são fundamentais 

para a modelagem das articulações, além de reduzir a sensação dolorosa, 



melhorando a mobilidade articular, a flexibilidade, a força muscular, a marcha, a 

coordenação motora e a propriocepção através das técnicas de mobilização 

articular, alongamento, fortalecimento, treino de marcha e facilitação neuromuscular 

proprioceptiva (FNP). 

Araujo (2010) e Brech (2006) relatam um bom prognostico as crianças 

diagnosticadas abaixo de 6 anos de idade, pois a moléstia pode se encontrar em 

fase mais leve. Sabe-se que quando mais precoce os pacientes forem tratados, com 

o método da cinesioterapia, melhor será o prognóstico.  
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