
 1 

 
 
 
 
Plagiocefalia Posicional  

 
Folheto de caracter informativo subordinado ao tema Plagiocefalia Posicional, dirigido a pais de 

bebés pequenos e outros cuidadores. Fornece informação acerca desta condição, bem como, 

expõe algumas medidas que devem ser realizadas diariamente para ajudar à sua prevenção ou 

correção. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, contacte o seu médico ou fisioterapeuta. 

 
 
O que é a Plagiocefalia Posicional?  
A Plagiocefalia Posicional (ou secundária) é 
uma deformidade craniana de natureza 
posicional, caracterizada pela assimetria dos 
ossos do crânio. É causada frequentemente 
pela posição do bebé na barriga da mãe, 
estando também associada a parto 
complicado e a gestação gemelar. Após o 
nascimento, a assimetria é perpetuada pelo 
apoio preferencial sobre uma zona da 
cabeça, seja pelo posicionamento do bebé 
na hora de dormir ou pela presença de 
torcicolo. 
Quando não tratada, pode a longo prazo 
originar complicações estéticas, e até 
mesmo, funcionais dos órgãos localizados 
na cabeça.  
Importa salientar que as deformidades 
cranianas podem ter várias formas (figura 
1), causas e gravidades pelo que devem ser 
sempre avaliadas por um médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como posso identificar uma possível 
assimetria na cabeça do meu bebé? 
OBSERVE, PALPE E ACONSELHE-SE:  
Observe sempre a cabecinha do seu bebé, 
exatamente como as outras partes do 
corpo. Uma boa altura para o fazer é depois 
do banho com o cabelo húmido. Posicione o 
bebé de frente para si, de frente para o 
espelho, de perfil e observe também o topo 
da cabeça. Ao observar o bebé por estes 
ângulos, fica mais fácil identificar se o 
desenvolvimento do crânio acontece de 
forma harmoniosa. Passe as mãos por toda 
a cabeça tentando identificar 
achatamentos, protuberâncias e 
assimetrias. A parte de trás da cabeça deve 
ser arredondada, as orelhas devem estar 
alinhadas e a fronte deve ser harmoniosa. 
Se suspeitar de alguma alteração partilhe a 
sua preocupação com o seu pediatra ou 
médico de família. 
 
Posso prevenir que a deformidade se 
desenvolva ou agrave? 
A deformidade da cabeça do bebé está 
geralmente relacionada com a posição em 
que bebé passa mais tempo. Assim, existem 
algumas medidas simples que previnem a 
plagiocefalia ou que permitem melhorar a 
situação quando a deformidade é detetada 
precocemente.  
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Figura 1. 
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Medida 1. 

Evite que o bebé passe muito tempo na 

cadeira de transporte ou no baloiço já que 

essas posições aumentam a pressão na 

nuca.  

 
Medida 2. 
Alterne a posição de apoio da cabeça do 
bebé quando este está a dormir. Se já notar 
preferência posicione o bebé do lado 
contrário. Esta é uma medida que exige 
monitorização continua, uma vez que o 
bebé vai certamente mudar a sua posição 
durante o sono, preferindo sempre o apoio 
no lado da cabeça que já apresenta 
deformidade. Pode também mudar a 
posição do berço. 
 
Medida 3. 
Altere a posição de apoio da cabeça do 
bebé na hora da amamentação e quando 
pega o bebé ao colo observando em que 
zona é realizado o contacto da cabeça no 
seu braço. 
 
Medida 4. 
Quando o bebé estiver deitado, posicione o 

berço ou o tapete de forma a que receba 

estímulos variados (movimento de pessoas, 

voz dos pais, cores, sons) dos dois lados ou, 

no caso de preferência, do lado contrário ao 

da rotação predominante. 

 

Medida 5. 

Treine a posição de barriga para baixo. O 

bebé deve dormir de barriga para cima mas 

sempre que possível e, com supervisão, 

coloque-o a brincar de barriga para baixo. 

Nesta posição, além de não apoiar a cabeça, 

o bebé fortalece a musculatura do pescoço 

e do tronco. 

 

 

 

 
 
E se o meu bebé tiver plagiocefalia? 
Nesse caso deve ser observado pelo seu 

pediatra que vai confirmar se se trata de 

uma situação posicional e se há sinais que 

sugiram a presença de torcicolo congénito 

(figura 2). 

 Para além, das medidas acima poderá 

necessitar de Fisioterapia. 

Em casos de dúvidas ou de maior gravidade 

poderá ser referenciado a um 

neurocirurgião para avaliar a necessidade 

de usar um capacete (ortótese) ou muito 

raramente cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas medidas simples, realizadas 
diariamente, têm um enorme impacto no 
desenvolvimento harmonioso dos ossos e 
estruturas cranianas do bebé.  
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