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QUERIDOS PAIS,

O que vocês têm em mãos é um livro informativo sobre 

como cuidar de uma criança que usa uma órtese craniana 

devido a uma deformidade na cabeça. Você encontrará aqui 

informações sobre os diferentes tipos de deformidades. O 

livro também inclui exemplos de posicionamento do bebê 

em atividades diárias para a prevenção de assimetrias 

cranianas ou seu agravamento. 

Esperamos que você considere essas informações 

úteis para encontrar uma solução satisfatória para o 

problema do problema do seu filho.
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A deformidade do formato da cabeça tornou-se mais frequente após o programa 

“Dormir de Barriga para Cima é Mais Seguro”, voltado para a prevenção de 

SMSL*. Atualmente, mais de 3% dos recém-nascidos** apresentam deformidades 

graves ou muito graves no formato da cabeça. Até 50% têm deformidade leve 

ou moderada. 

A órtese de remodelação craniana é leve e feita sob medida. A parte interna 

da órtese é arredondada, permitindo que a criança durma e se mova sem que 

nenhuma pressão seja exercida na área achatada da cabeça. A órtese não 

interfere nas atividades das crianças e a maioria dos pais afirmam que seus 

filhos se adaptaram rapidamente a ela. 

Pesquisas*** mostram que o tratamento com o capacete é a solução mais eficaz 

para a deformidade grave do formato da cabeça. A órtese craniana oferece uma 

solução simples para crianças com alteração do formato da cabeça. A cabeça 

torna-se mais simétrica e normalmente moldada quando seu crescimento é 

dado na direção correta pelo efeito da órtese.

*SMSL- Síndrome da Morte Súbita do Lactente.. Isso ocorre frequentemente se os bebês deitarem de bruços.
** Plagiocefalia deformacional: um acompanhamento do formato da cabeça, preocupação dos pais e neurode-
senvolvimento aos 3 e 4 anos; B L Hutchison, A W Stewart e E A Mitchell; Arquivos de doenças na infância, 
setembro de 2010.
*** Eficácia da terapia conservadora e terapia com capacete para deformação craniana posicional. Steinberg et 
al; Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; Março de 2015.

1.1 Órtese de remodelação craniana

Foto. 1   Ilustração da órtese de remodelação craniana

PARA CRIANÇAS COM IDADE 
ENTRE 4 E 14 MESES
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A duração do tratamento varia. Depende da idade da criança no início do 

tratamento e da velocidade de crescimento. Crianças menores de 12 meses 

completam o tratamento em 4–6 meses. As crianças mais velhas geralmente 

precisam de um tratamento mais longo, pois seu crânio está crescendo mais 

lentamente, é mais forte e mais resistente a mudanças. 

A órtese de remodelação craniana não é indicada em crianças menores de 

4 meses. Crianças menores de 3 meses respondem bem ao reposicionamento. 

Após três meses de idade, o bebê começa a rolar e mudar de posição e o 

reposicionamento, portanto, perde o sentido. Nesse período, o médico reavalia 

o formato da cabeça do bebê para determinar se o bebê precisa de tratamento 

com o uso de uma órtese de remodelação craniana. Após o 12º mês, o cérebro 

e o crânio não estão mais crescendo tão rápido quanto no primeiro ano de vida. 

O tratamento com uso de órtese pode ser iniciado no máximo aos 14 meses e 

concluído aos 18 meses.

A órtese é usada 23 horas por dia para evitar qualquer crescimento anormal 

do crânio. Qualquer cronograma de uso inferior a 23 horas pode resultar em 

problemas com a aplicação da órtese no formato da cabeça ou pode não 

levar a resultados ideais. A órtese é usada 23 horas por dia, mesmo no final do 

tratamento. 

Existem alguns casos em que a órtese não deverá ser usada: febre ou gripe, 

quando a criança está tomando banho ou quando precisa de algum tratamento 

diário. A órtese também é retirada durante a fisioterapia. O não cumprimento do 

cronograma de uso pode resultar na necessidade de digitalização e fabricação 

de uma nova órtese.

1.2 Duração do tratamento 1.3 Cronograma de uso

O TRATAMENTO LEVA GERALMENTE 4–6 MESES
UM CRONOGRAMA DE USO DE 23 HORAS É CRUCIAL 
PARA ALCANÇAR RESULTADOS BEM SUCEDIDOS
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Dia Tempo usando  
a órtese

Tempo sem  
usar a órtese Nota 

1. 1 hora 1 hora
Repita o ciclo 
durante o dia

2. 2 horas 1 hora
Repita o ciclo 
durante o dia

3. 4 horas 1 hora
Repita o ciclo 
durante o dia

4. 8 horas 1 hora
Repita o ciclo 
durante o dia

5. 23 horas 1 hora
Repita o ciclo 

durante 24 horas

A partir do quinto dia, a órtese deve ser usada o dia inteiro com dois intervalos 
de meia hora, a primeira pela manhã e a segunda à noite.

Plagiocefalia (foto 2) é uma deformidade craniana simples. Esta forma 

é frequentemente associada ao torcicolo ou outras patologias da coluna cervical 

que impedem a amplitude de movimento da coluna cervical. Isso faz com que 

o bebê mantenha a cabeça na mesma posição por muito tempo, causando 

achatamento. A plagiocefalia geralmente representa um problema sério que 

deve ser tratado em crianças que apresentem um grau moderado a muito grave 

de achatamento da cabeça. 

1.4 Deformidades comuns da cabeça em crianças

Foto. 2  Plagiocefalia

A cabeça possui as seguintes características  (Fig. 3, 4

• Há achatamento na parte de trás da cabeça de um 
lado, enquanto há uma proeminência do outro lado.

• A orelha está visivelmente deslocada para a frente 
no lado do achatamento.

• A testa é deslocada para a frente no mesmo lado 
do achatamento.

• O olho e o rosto também podem ser deslocados 
para a frente no lado do achatamento e resultar em 
assimetria facial.
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Foto. 5    Criança com Plagiocefalia antes 
da terapia ortótica. O tratamento 
começou aos 5 meses

Foto. 6     Plagiocefalia após 
terapia ortótica de 
2 meses com sucesso 

Foto. 3    Criança com 
Plagiocefalia antes 
da terapia ortótica

Foto. 4    Plagiocefalia após terapia 
ortótica de sucesso

A braquicefalia simétrica (foto 7) é uma deformidade relacionada 

à proporcionalidade da cabeça da criança. Essa forma geralmente ocorre em 

crianças que ficam deitadas em decúbito dorsal a maior parte do tempo e sem 

virar a cabeça para os lados. Esta deformidade é grave e deverá ser tratada 

com uma órtese, caso seja uma deformidade de grau moderado a muito grave.

Foto 7    Braquicefalia 
Simétrica

A cabeça possui as seguintes características (Fig. 8,9,10,11)

• O achatamento está no meio da parte de trás da 
cabeça.

• A cabeça é excepcionalmente larga com proeminência 
parietal em ambos os lados.

• Vista de perfil, a cabeça é mais alta e achatada do que 
as cabeças normais. 

• A testa é proeminente e pode ser deslocada para 
a frente em ambos os lados.
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Foto. 8    Braquicefalia simétrica 
antes da terapia ortótica

Foto. 9    Braquicefalia simétrica após 
terapia ortótica de sucesso

Foto. 10     Braquicefalia simétrica 
antes da terapia ortótica

Foto. 11    Braquicefalia simétrica após 
terapia ortótica de sucesso
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Foto.12   Braquicefalia 
Assimétrica

A cabeça mostra as seguintes características (Fig. 13, 14, 

15, 16)

• Os dois lados traseiros da cabeça são achatados 
(achatamento posterior), mas um lado é mais achatado 
que o outro.

• A cabeça é excepcionalmente larga.

• A cabeça pode ser mais alta do que uma cabeça normal e 
pode ser mais alta de um lado do que do outro.

• A orelha pode ser deslocada para a frente no lado de 
maior achatamento posterior.

• A testa do lado com maior achatamento posterior  
também pode ser deslocada para frente.

• O olho e o rosto no lado de maior achatamento posterior 
também podem ser deslocados para frente, resultando em 
assimetria facial.

Em crianças com braquicefalia assimétrica (Fig. 12), o formato incomum da 

cabeça é causado por uma combinação de plagiocefalia e braquicefalia. Esta 

forma é frequentemente associada ao torcicolo, que não permite movimentos 

livres da coluna cervical. Esta deformidade é grave e deverá ser tratada com 

uma órtese, caso seja uma deformidade de grau moderado a muito grave.

Foto. 13   Braquicefalia assimétrica antes 
da terapia ortótica. O tratamento 
começou aos 4 meses de idade.

Foto. 15   Braquicefalia assimétrica antes 
da terapia ortótica. O tratamento 
começou aos 7 meses de idade

Foto. 14  Braquicefalia assimétrica 
após tratamento ortótico 
bem sucedido de 3 meses de 
duração.

Foto. 16  Braquicefalia assimétrica 
após tratamento ortótico 
bem sucedido de 3 meses 
de duração.
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Em crianças com dolicocefalia (Fig. 17), a cabeça é longa e estreita. Essa forma 

ocorre mais frequentemente como resultado do bebê passar a maior parte do 

tempo deitado de lado. Deitar de lado é comum em bebês prematuros em 

uma unidade de terapia intensiva neonatal. Esta deformidade é um problema 

sério que deve ser tratado com uma órtese de remodelação, caso seja uma 

deformidade de grau moderado a grave..

Foto. 17   Dolicocefalia

A cabeça apresenta as seguintes características: 
(Pic. 18, 19)

• A cabeça é muito longa e estreita sem borda 
visível ao longo da sutura sagital.

• A assimetria pode ocorrer na dimensão 
diagonal do lado direito e esquerdo.

Foto. 18   Criança com dolicocefalia 
antes da terapia ortótica. 
Tratamento iniciado aos 7 
meses de idade 

Foto. 19  Dolicocefalia após 
tratamento ortótico 
bem-sucedido de 3 
meses de duração.
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O formato da cabeça de um bebê com dolicocefalia 

se parece com o formato da cabeça de um bebê com 

craniossinostose de sutura sagital. O médico deverá 

realizar um exame para distinguir a craniossinostose da 

deformidade posicional.

Dolicocefalia Craniossinostose sagital

Histórico de nascimento 

prematuro

Sem histórico de 

nascimento prematuro

Sem borda ao longo da 

sutura sagital

Borda visível ao longo da 

sutura sagital

O formato da cabeça 

não está deteriorando

O formato da cabeça está 

deteriorando com o curso 

do desenvolvimento
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O achatamento pode piorar após o nascimento, especialmente se os músculos 

do pescoço estiverem tensos, enfraquecidos ou assimétricos. Essa condição 

é  conhecida como torcicolo e contribui para problemas com o formato da 

cabeça, impedindo que ela vire para um lado. O torcicolo deve ser tratado 

juntamente com o uso de uma órtese de remodelagem craniana.

O tratamento do torcicolo geralmente ocorre de 2 a 3 vezes por semana. 

Um programa de exercícios em casa também é importante. Ajuda a manter 

o comprimento adequado dos músculos do pescoço e apoia a função desses 

músculos em atividades comuns, como virar, sentar, engatinhar e brincar. Além 

do torcicolo, outra causa de Plagiocefalia deformacional pós-natal pode ser 

deixar o bebê deitado de costas por um longo tempo contra uma superfície dura  

- por ex. cadeiras para crianças, cadeiras para automóveis, redes, carrinho de 

bebê.  Antes de 1992, as crianças costumavam ser colocadas na cama de barriga 

para baixo, o que aliviava a pressão na parte de trás da cabeça. Uma campanha 

de muito sucesso “Dormir de Barriga para Cima” reduziu significativamente a 

incidência da Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSL), mas por outro lado, 

ao usar cadeiras infantis e colocar as crianças na cama para dormir de costas 

durante a noite ajudou a desenvolver deformidades da cabeça.

1.4.1 Torcicolo e efeito do reposicionamento

Foto. 20  Criança com torcicolo congênito do lado esquerdo
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Uma das causas menos frequentes de uma assimetria na cabeça é uma 

condição conhecida como Craniossinostose. Alguns tipos de craniossinostose 

se manifestam como a plagiocefalia. A craniossinostose é causada por uma 

ou mais suturas cranianas que se fecham prematuramente, resultando no 

crescimento do crânio em uma forma incomum. O médico distingue entre as 

duas condições de acordo com os exames médicos. Se houver suspeita de 

craniossinostose, o especialista solicitará exames mais detalhados, como TC ou 

RM, para confirmar o diagnóstico. Se uma criança tem craniossinostose, uma 

cirurgia para reorganizar os ossos do crânio é indicada. Nesse caso, o cérebro 

e o crânio podem crescer normalmente.

O formato da cabeça das crianças com craniossinostose varia dependendo de 

qual sutura está fechada e em que extensão. Apenas o médico pode diagnosticar 

essa patologia. As crianças que apresentarem quaisquer dos sintomas descritos 

abaixo devem ser encaminhadas a um médico para excluir a craniossinostose:

• Crianças com formato de cabeça 
anormal  e linha palpável ou visível 
ao longo da sutura craniana.

• O formato da cabeça da 
criança está piorando apesar do 
posicionamento.

• Crianças com Plagiocefalia 
diagnosticada cuja condição não 
está melhorando ou está piorando 
apesar da terapia com uma 
órtese craniana de acordo com 
o programa de tratamento.

1.4.2 Craniossinostose

Foto. 21   Plagiocefalia do lado direito Foto. 22    Craniossinostose lambdoide do lado 
direito

A craniossinostose é uma contra-indicação para a terapia da 
órtese de remodelagem craniana.

1. Protuberância frontal contralateral

2. Deslocamento da orelha posterior 
ipsilateral

3. Saliência occipital ipsilateral

4. Achatamento occipito-parietal 
contralateral

1. Protuberância frontal contralateral

2. Deslocamento  da orelha anterior 
ipsilateral

3. Saliência parietal contralateral

4. Achatamento occipito-parietal 
ipsilateral 

5. Saliência occipitomastoide ipsilateral

2
2

3 3
4 4

5

1
1
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Combinamos nossa experiência clínica com técnicas avançadas e criamos 

a revolucionária patente Talee.

2. Talee é única

RESPIRÁVEL
Estruturas perfuradas tornam a órtese respirável, permitindo 

a ventilação, reduzindo a sudorese do bebê.

LEVE
Aproveitamos todo o potencial da impressão 3D para tornar 

o Talee mais leve.

FINO
Talee é fino para melhorar o conforto dos bebês. Logo seu 

bebê vai esquecer que está usando um capacete!
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INSTRUÇÕES  
DE USO  

E CUIDADOS

3
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1. Seu filho deve usar a órtese de remodelação craniana 23 horas por dia, 
no entanto, ele / ela pode precisar de alguns dias para se adaptar. Siga 
a programação aumentando gradativamente o período de uso. Não apresse 
a programação, mesmo que seu filho não tenha nenhum inconveniente. 
O esquema de uso foi desenvolvido para prevenir problemas de pele 
e ajudará seu filho a se ajustar à órtese. Este cronograma oferece uma 
maneira segura de adaptação à órtese. O quinto dia é considerado aquele 
em que a criança está com a órtese por 23 horas. 

2. Não use a órtese quando seu filho estiver com febre (temperatura acima de 
38 ° C). Se ele estiver com febre (até 38 ° C), ele pode usar a órtese, mas 
você deve verificar sua temperatura regularmente. Se aumentar, pare de usar 
a órtese. Retome a programação normal o mais rápido possível.

3. Retire a órtese durante a fisioterapia e coloque-a novamente o mais rápido 
possível após o término.

4. Tire a órtese e limpe-a todos os dias durante o banho. Use apenas um 
agente à base de álcool não perfumado para limpar a superfície interna da 
órtese, pois outros agentes podem ser prejudiciais à pele de seu filho. Limpe 
a superfície interna da órtese adequadamente com um pano limpo e um 
agente à base de álcool ou use um agente de limpeza à base de álcool com 
uma  escova macia. Seque a órtese. Você pode usar um secador de cabelo 
de baixa temperatura para secar a órtese - isso também ajuda a reduzir 
o odor que às vezes surge na órtese.

5. Lave a cabeça do seu filho todos os dias com shampoo. Coloque a órtese 
quando a cabeça e a órtese estiverem secas. Crianças com pele muito 
sensível podem usar shampoo ligeiramente hipoalergênico ou natural. 
A órtese não deve ser molhada e deve ser retirada durante o banho. Coloque 
a órtese novamente após o banho, uma vez que a cabeça e a órtese estejam 
secas.

6. Seu filho pode suar excessivamente nos primeiros dias até que seu corpo 
se adapte à órtese. A órtese pode ser retirada por alguns minutos e tanto 
a cabeça quanto a órtese podem ser secos com uma toalha ou secador de 

cabelo em baixa temperatura. A órtese deve ser colocada de volta após ter 
sido seca. Não use talco para bebês, cremes ou toalhas na cabeça de seu 
filho sob a órtese. Esses produtos podem conter perfumes ou substâncias 
que podem causar irritação na pele. Vista seu filho com roupas adequadas 
para evitar suor excessivo. 

7. Se o seu filho precisar cortar o cabelo durante o tratamento, não o corte 
sua cabeça inteiramente. O contato da cabeça com a órtese pode causar 
irritação quando o cabelo começa a crescer. Procure manter o mesmo 
comprimento de cabelo durante todo o tratamento para evitar problemas 
de formato que possam resultar do maior ou menor volume de cabelo.

8. Sempre verifique a pele da cabeça depois de tirar a órtese. Se você 
descobrir uma área vermelha que não desaparece dentro de uma hora após 
a remoção da órtese, entre em contato com seu ortotista imediatamente. 
Isso pode indicar que a órtese precisa ser modificada. Se houver algum dano 
à pele, retire a órtese e entre em contato com o seu especialista em órteses. 
A órtese não deve ser usada até que a cabeça cicatrize.

9. Depois de mais de 48 horas sem a órtese, pode haver alguma dificuldade 
em colocar a órtese devido ao crescimento do crânio. Reduza os períodos 
sem a órtese e entre em contato com o seu ortotista se não puder colocar 
a órtese.

10. Ao colocar a órtese, verifique sempre as alças e aberturas e prenda-as com 
segurança. As peças soltas podem ser perigosas quando aspiradas ou 
engolidas.

11. Quando a órtese estiver fora da cabeça do seu bebê, certifique-se de mantê-
la longe de animais de estimação.

12. Explique o propósito da órtese a outros cuidadores e ensine-os a usar, vestir 
e tirar a órtese de maneira adequada. A prática é importante para a família, 
amigos, cuidadores e qualquer outra pessoa que cuida de seu filho.

13. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre os cuidados com o seu filho, 
entre em contato com o seu ortotista. Quaisquer problemas devem ser 
resolvidos rapidamente.
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PERGUNTAS  
FREQUENTES
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Como posso saber se a órtese está boa ou precisa ser 
ajustada?

Se você não conseguir ver nenhuma mancha vermelha na cabeça do seu bebê 

depois de tirar a órtese ou se essas manchas desaparecerem dentro do intervalo 

de 1 hora, a órtese está boa e adequada para ser usada. 

Como podemos tratar a pele da cabeça? 
Trate a pele como de costume diariamente. Espere que o creme seja absorvido. 

No entanto, certifique-se sempre de colocar a órtese somente quando a cabeça 

e a órtese estiverem secas. Após a ocorrência de erupção cutânea ou dermatite 

de contato, use cremes para acalmar e secar a pele, e não use pomadas à base 

de vaselina. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu ortotista. 

Como diferencio úlceras de pressão de dermatite de 
contato?
Se você tirar a órtese e encontrar uma mancha vermelha na cabeça que não 

desaparece dentro de 1 hora após a retirada da órtese, é provável que seja 

dermatite de contato ou ferida de pressão. Primeiro, trate a mancha com 

o creme que você está acostumado a usar (qualquer creme protetor ou alguma 

loção para pele sensível).

Forre o ponto de contato dentro da órtese com uma fina camada de algodão 

e coloque a órtese. Depois de duas a três horas, verifique na cabeça se houve 

alguma melhora ou não na pele. Se a pele estiver relaxada, sem sinais de irritação 

e seu estado estiver cada vez melhor, repita o processo. É dermatite de contato. 

Algumas crianças podem ter pele mais sensível, por isso terá de ser tratada 

assim várias vezes por dia. Se você tratou a pele e seguiu as instruções acima, 

mas não melhorou, mantenha a órtese removida por mais tempo (cerca de 3–4 

horas), é uma ferida de pressão e pode ser necessário ajustar a órtese. Contate 

seu ortotista. Trate regularmente a mancha na cabeça com um pouco de creme 

e forre-a com uma fina camada de algodão até ajustar a órtese. 

O que eu faço se meu filho não estiver usando a órtese por 
vários dias? 
Se seu filho não usa a órtese há vários dias, você deve descobrir se há feridas de 

pressão em sua cabeça. Coloque a órtese por cerca de 2–3 horas e depois faça 

uma pausa (tire a órtese). Trate a órtese e a cabeça como de costume e espere 

que quaisquer feridas de pressão em potencial desapareçam. Se desaparecerem 

em 1 hora, coloque a órtese, aumente o tempo de aplicação e faça uma nova 

pausa. Repita este procedimento até que você retome a programação de uso de 

23 horas por dia. Este procedimento pode levar de 2 a 3 dias. Se as úlceras de 

pressão não desaparecerem em 1 hora e você não conseguir retomar o esquema 

de uso, entre em contato com o seu ortotista o mais rápido possível.

Quanto tempo até que possamos ver alguma melhora?
Depende, mas geralmente há alguma melhora aparente após apenas duas 

semanas de uso (primeiro exame). O maior crescimento do crânio ocorre nos 

primeiros meses de uso da órtese.
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OPÇÕES DE  
POSIÇÕES
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A assimetria da cabeça pode ser parcialmente melhorada por meio do 

reposicionamento completo e repetido da criança durante o sono e outras 

atividades. Depende da idade da criança e do grau de deformidade. O objetivo 

do reposicionamento é tirar a pressão da área prejudicada.

• Seu bebê deve estar sempre deitado de costas enquanto dorme.

• Mude a posição das luzes para chamar a atenção do seu filho e fazê-lo virar 
a cabeça. Os bebês viram a cabeça em direção à luz.

• Depois que seu bebê adormecer, vire a cabeça dele para o lado não afetado.

Foto. 23  Exemplo de reposicionamento durante o sono

5.1 Sono

Foto. 24 Exemplo de reposicionamento ao brincar 

• Quando o bebê estiver acordado e você estiver com ele, vire-o de barriga para 
baixo e use brinquedos para estimulá-lo.

• Os pais costumam dizer que seus filhos não gostam de deitar de bruços. Isso 
pode ser resultado de músculos das costas fracos. Use uma toalha enrolada sob 
o peito do seu filho para levantar os ombros.

• Cruze as pernas e coloque o seu filho sobre elas de forma que ele / ela fique 
deitado de barriga para baixo. Apoie o seu filho por baixo nas nádegas com as 
mãos. Você pode estimular seu filho nesta posição com brinquedos novamente.

• Deitar de bruços elimina a pressão exercida no lado afetado da cabeça e ajuda 
seu bebê exercitar os músculos do pescoço, costas e ombros.

5.2 Brincadeiras
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Foto. 26   Exemplo de reposicionamento durante 
a viagem

Foto. 25   Exemplo de reposicionamento na 
alimentação

• Mude os lados em que segura seu bebê 
durante a alimentação.

• Tente apoiar a cabeça do seu filho no lado 
não afetado durante a alimentação.

• Limite o tempo do bebê em uma superfície 
dura - por exemplo, em uma cadeira 
infantil. 

• Use uma toalha dobrada na cadeirinha 
para fazer o bebê virar a cabeça para o 
lado não afetado.

5.3 Alimentação 

5.4 Viagens 
www.taleetop.com

www.inventmedical.com
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Your phone

Your phone
www.plagioclinic.com.br name@ plagioclinic.com.br

Se você tiver alguma dúvida sobre o tratamento com 

uma órtese de remodelação craniana, entre em contato 

diretamente com nosso local de trabalho 

Plagio Clinic Brazil

Address
Address
Address
Address

Opening

Hours

Esta publicação foi publicada como um livro informativo para pais de crianças com 
deformidades na cabeça. Qualquer divulgação adicional deste livro ou partes dele não é 

permitida.
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