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Resumo da Revisão da Literatura
Para o pediatra, a apresentação clínica de uma criança que está claudicando representa um difícil dilema diagnóstico
e uma ocorrência clínica muito comum. Tanto os radiologistas como os pediatras são desafiados a localizar a
causa da claudicação e elucidar sua etiologia. Deve-se considerar doenças que afetam segmentos da coluna vertebral
como sendo causas possíveis deste problema, o que torna o diagnóstico muito difícil. O paciente freqüentemente
tem um problema autolimitante, embora possa ter uma variedade de estados traumáticos, inflamatórios e neoplásicos
que exigem diagnóstico e tratamento. A radiografia simples, cintilografia óssea, a ultra-sonografia, a tomografia
computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM), têm sido utilizadas para avaliação da claudicação em
crianças.
Radiografias simples são usadas na avaliação da criança claudicante. Usualmente, são obtidas radiografias simples
dos membros inferiores. Entretanto, estudos realizados por McConnochie e colaboradores (1) demonstraram que
cerca de 26% das radiografias de extremidades inferiores poderiam ser evitadas, se critérios clínicos fossem
utilizados na seleção dos pacientes que necessitam de radiografia. De forma semelhante, Rivera e colaboradores
(2) demonstraram que a simples identificação de uma deformidade e dor à movimentação indicam fraturas em
circunstâncias pós-trauma, sendo corretamente identificadas 97% das crianças com fraturas. Na criança claudicante
sem história de trauma, as radiografias simples de extremidade inferior são normais (3,4). Blatt e colaboradores
(5) notaram que em 96% dos pacientes que apresentaram claudicação os exames radiográficos foram normais. A
cintilografia óssea mostra-se bastante eficaz na avaliação de crianças claudicantes com menos de cinco anos de
idade. Englaro e colaboradores (3) estudaram pacientes sem história de infecção, maltrato, doença maligna ou
alterações radiográficas de membros inferiores e notaram que 30 de 56 pacientes tiveram cintilografias ósseas
normais. Aronson e colaboradores (4) estudaram 50 pacientes que não tiveram nenhum diagnóstico da causa da
claudicação após avaliação por exame clínico, laboratorial e por radiografia simples e notaram que 54% dos
pacientes tiveram cintilografias ósseas anormais, com localização das lesões. A cintilografia óssea é particularmente
eficaz na avaliação deste problema clínico devido a sua amplitude de área de avaliação. A ultra-sonografia foi
mais usada para avaliação do quadril anormalmente sensível a estímulos, com diagnóstico diferencial que inclui
sinovite transitória, doença de Legg-Perthes, infecção, tumor e trauma. Notou-se que a ultra-sonografia é precisa
na avaliação de derrame articular, com auxílio da cintilografia óssea para o diagnóstico precoce da doença da
Legg-Perthes. Royle (6) notou achados similares, reservando a cintilografia óssea para aqueles pacientes com
achados positivos na ultra-sonografia. Terjesen e Osthus e colaboradores (7) notaram que a ultra-sonografia foi
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útil como a principal técnica de imagem na sinovite transitória, podendo-se dispensar a radiografia em casos não
complicados. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética, também têm sido seletivamente utilizadas
para avaliar a localização e a causa da claudicação em crianças. Também são utilizadas após a localização do sítio
da anormalidade através de exames clínicos e de imagem. A RM pode ser usada principalmente se houver suspeita
de que a coluna é a origem do problema clínico do paciente.
Em resumo, a avaliação da criança com claudicação deve ser iniciada através de uma história clínica e exame
físico detalhados, incluindo uma análise cuidadosa da marcha. Se a causa da claudicação for clinicamente
evidente (doença neuromuscular ou trauma), avaliação adicional pode ser desnecessária. Se a dor puder ser
localizada clinicamente com precisão, incidências radiográficas apropriadas da área devem ser obtidas.
Entretanto, se a origem da claudicação não puder ser localizada, uma decisão médica terá que ser tomada:
considerando-se a necessidade de avaliação radiográfica (ou por outro método de imagem) ou se a observação
clínica é mais adequada. Para pacientes com sinais e sintomas persistentes ou avaliação clínica que indique a
possibilidade de trauma importante, infecção ou tumor como causa do problema, deve-se considerar inicialmente
a realização de uma cintilografia óssea. Se a suspeita de origem do problema estiver localizada no quadril, a
ultra-sonografia pode ser eficaz para decidir se é necessária uma aspiração no quadril (8,9), podendo o mesmo
ser usado para orientar a aspiração sob anestesia local (10). A demonstração ultra-sonográfica de um derrame
geralmente não contribui para o tratamento do paciente, a menos que se considere uma aspiração do quadril. A
ultra-sonografia pode evitar punções desnecessárias de quadril, em pacientes sem derrames (8). Se persistir a
preocupação clínica quanto a possibilidade de fratura oculta ou osteomielite e os exames por imagem realizados
forem inconclusivos, a TC e RM podem ser úteis, especialmente na avaliação de osteomielite com abscesso
periarticular, periacetabular ou subperiostal (11). A TC e a RM devem ser reservadas para uma eventual definição
da entidade em questão, para auxiliar no diagnóstico diferencial, na eventual escolha da abordagem cirúrgica
ou diferentes modalidades terapêuticas.

Exceções Previstas
Nenhuma.

Informação de Revisão
Esta diretriz foi originalmente desenvolvida em 1995. Uma análise e uma revisão completas foram aprovadas em 1999.
Todos os tópicos dos Critérios de Adequação são revistos anualmente e, sendo necessário, são atualizados.
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Condição Clínica: Criança Claudicante - Idade de 0 - 5 anos
Variante 1: Exame clínico sem localização da causa.
Exame radiológico

Índice de
adequação

Radiografias de rotina
Bacia AP
Fêmur (incluindo joelho)
Perna e pé
Cintilografia óssea trifásica
(incluso cintilografia óssea tardia)
Invasivo – aspiração do quadril
Ultra-sonografia – quadril
Tomografia Computadorizada
Quadril
Pelve
Área de interesse
Ressonância Magnética
Quadril
Pelve
Radiografia simples – coluna vertebral

6
6
6
6

Comentários

Incluir ambos os quadris.

2
2
2
2
2

2
2
2
Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado

Variante 2: Exame clínico com localização da causa.
Exame radiológico
Radiografia simples da área de interesse
Radiografia de rotina
Coluna vertebral
Bacia
Fêmur (incluir joelho)
Perna e pé
Cintilografia óssea trifásica
(incluso cintilografia óssea tardia)
Ultra-sonografia - quadril
Ressonância Magnética
Quadril
Pelve
Área de interesse
Tomografia Computadorizada
Quadril
Pelve
Área de interesse
Invasivo – aspiração do quadril

Índice de
adequação
8
8
8
8
8
8
6
o quadril.
2
2
Sem consenso
2
2
Sem consenso
Sem consenso

Comentários

Depende da área anatômica.
Incluir ambos os quadris.

Quando a área focal de interesse é

Baseado no exame focal.

Baseado no exame focal.
Se o exame clínico ou o exame de
imagem indicar que a aspiração do
quadril é necessária.

Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado
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