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RESUMO 
 

Após novas orientações ao posicionamento das crianças para dormir em supino diminuiu as taxas de morte, porém os 

relatos de deformidades cranianas em crianças recém nascidas aumentaram, sendo facilmente moldável nos primeiros 

meses de vida, tendo como objetivo identificar quais são as alterações cranianas de risco para o desenvolvimento do 

recém-nascido. Trata-se de um trabalho de revisão sistemática onde a  busca dos artigos foram realizados nas bases de 

dados em bibliotecas virtuais. Estudos adicionais foram identificados por pesquisa manual das referências obtidas nos 

artigos e a busca de referências se limitou a artigos escritos em inglês e português. Identificando-se 50 artigos que foram 

selecionados para uma análise detalhada. No entanto, 20 estudos foram excluídos restando 08 artigos. Conclui-se que as 

alterações encontradas na literatura sobre a plagiocefalia posicional obtiveram maior prevalência em crianças do sexo 

masculino, sobre o lado direito do crânio, astigmatismo, estrabismo, atraso no desenvolvimento e assimetria facial entre 

olhos e orelhas. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Segundo Kajdic (2018), as alterações cranianas posicionais são modificações na estrutura 

ósseas decorrentes da relação entre a pressão externa da calota craniana do RN que possui grande 

flexibilidade e o rápido crescimento cerebral, podendo estar presente ao nascimento ou serem 

desenvolvidas durante os primeiros meses de vida. Segundo Chang (2020), Lopes (2015) e Pinter et 

al (2016) existem variantes como: plagiocefalia, braquicefalia, dolicocefalia e platibasia. 

A plagiocefalia tem como significado cabeça oblíqua, do grego plágios que significa oblíqua 

e kephale que significa cabeça, portanto a plagiocefalia é definida como uma forma assimétrica da 

cabeça devido ao achatamento unilateral ou bilateral (UNNITHAN e JESUS, 2021).  

A incidência de plagiocefalia deformacional aumentou após a campanha "De volta ao sono" 

que teve início no ano de 1992 decorrente ao alto índice de morte súbita infantil passou ser 

necessário a educação e orientação aos pais para promover hábitos corretos em relação ao 

posicionamento ao colocar as crianças para dormir na posição supina, assim diminuindo 

significativamente as taxas de morte, porém, os relatos de deformidades cranianas leves em crianças 
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de apenas com algumas semanas de idade aumentaram, apresentando-se clinicamente como um 

achatamento unilateral ou bilateral do occipício, as taxas diminuem à medida que as crianças 

crescem (LINZ et al. 2017).  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Existem dois tipos de alterações morfológicas cranianas, posicionais que são alterações ósseas 

decorrentes da relação entre a pressão externa da calota craniana no RN que possui grande 

flexibilidade e o rápido crescimento cerebral, podendo estar presente ao nascimento ou serem 

desenvolvidas durante os primeiros meses de vida, e as alterações cranianas sinostóticas são 

associadas ao fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas (KAJDIC, 2018).  

Os fatores de risco potenciais para plagiocefalia deformacional incluem extrator a vácuo, filho 

primogênito, sexo masculino, posição supina durante o sono, parto assistido com fórceps, rotação 

limitada do pescoço, baixo nível de atividade e falta de tempo de barriga. Existe uma alta associação 

com torcicolo muscular congênito, devido ao torcicolo o bebê pode segurar o pescoço e a cabeça em 

uma posição preferencial por um período prolongado, causando achatamento de uma parte da cabeça 

(UNNITHAN e JESUS, 2021). 

De acordo com Linz et al (2017), o crânio é facilmente moldável nos primeiros meses de vida 

por aplicação de força/pressão externa, podendo levar à deformidade do crânio cerebral, ao colocar 

um bebê de costas pode também contribuir com achatamento unilateral do occipício (plagiocefalia 

deformacional, DP). 

Siatkowski et al. (2005) observou as anormalidades do campo visual e crânio que ocorrem em 

bebês com plagiocefalia deformacional posterior mostrando que ao associar campo visual e outros 

oftalmológicos como astigmatismo e estrabismo se detectada nos primeiros anos de vida é tratável. 

Gupta et al. (2003) propôs que a plagiocefalia deformacional não tem aumento da prevalência 

de estrabismo em comparação com a população em geral, mas tem um aumento da prevalência de 

astigmatismo.  

Para Chang (2020) e Branch et al. (2015) o desenvolvimento da plagiocefalia posicional está 

associado com o desenvolvimento motor do bebê nos primeiros meses de vida. 

Em relação a avaliação, Chang (2020) aponta que o exame da cabeça do bebê deve incluir 

todos os ângulos, formando o paralelogramo. No entanto, para Branch et al. (2015) a classificação 
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de Argenta é uma escala de 5 pontos para deformidade unilateral e uma escala de 3 pontos para 

deformidade bilateral achatamento ou DP central (CDP). Ainda no estudo de Chang et al. (2020) o 

mesmo cita que a classificação de CHOA é a mais confiável. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho de revisão sistemática onde a busca dos artigos foram realizadas nas 

bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online 

(MedLine/PubMed), Biomedical Answers (EMBASE), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

identificando 50 artigos que foram selecionados para uma análise detalhada, no entanto 08 artigos 

foram utilizados. Estudos adicionais foram identificados por pesquisa manual das referências obtidas 

nos artigos e a busca de referências se limitou a artigos escritos em inglês e português. Incluiu apenas 

os ensaios clínicos, estudos de coorte e revisões sistemáticas que abordaram alterações cranianas.   

Os critérios de inclusão foram artigos que falavam sobre a plagiocefalia, plagiocefalia 

posicional, fatores de risco para o desenvolvimento de plagiocefalia, métodos de avaliação, 

classificação, deformidades cranianas e morfológicas. Os critérios de exclusão foram estudos que 

buscavam apenas o tratamento e compararam diferentes tipos de tratamento. 

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

No ano de 1992 passou ser necessário a educação e orientação aos pais para promover hábitos 

corretos em relação ao posicionamento ao colocar as crianças para dormir na posição supina, assim 

diminuindo significativamente as taxas de morte. A maioria dos artigos analisados na presente 

investigação demonstrou informações parecidas que estavam presentes nos seguintes estudos, sendo 

citada pelos autores Siatkowski et al. (2005), Lopes et al. (2013), Branch et al. (2015), Vlimmeren et 

al. (2018), Collet et al. (2019) e Chang (2020), mostram que as taxas diminuem à medida que as 

crianças crescem. 
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           Para Chang (2020) e Branch et al. (2015) o desenvolvimento da plagiocefalia posicional está 

associado com o desenvolvimento motor do bebê nos primeiros meses de vida. Segundo Chang 

(2020) nas primeiras semanas de vida, o grau de DP piora porque o bebê tem pouca atividade de 

posicionamento da cabeça. Para Branch et al. (2015) e Ballardini et al. (2018) a maior prevalência 

ocorre nos primeiros 6 meses de vida devido às mudanças do crânio. 

        Siatkowski et al. (2005) procurou observar as anormalidades do campo visual e crânio que 

ocorrem em bebês com plagiocefalia deformacional posterior, avaliando se existe uma relação entre 

gravidade e lateralidade em ambos lados com crianças entre 19-53 semanas, mostrando que ao 

associar campo visual e outros oftalmológicos como astigmatismo e estrabismo se detectada nos 

primeiros anos de vida, é tratável com meios invasivos e mudanças no posicionamento do bebê. No 

entanto, Gupta et al. (2003) propôs que a plagiocefalia deformacional não tem aumento da prevalência 

de estrabismo em comparação com a população em geral, mas tem um aumento da prevalência de 

astigmatismo. Já em crianças com plagiocefalia não sindrômica ocorreu aumento da prevalência de 

estrabismo e astigmatismo. 

         Segundo Branch et al. (2015) os fatores de risco incluem a prematuridade, o posicionamento 

pélvico, parto assistido, filho primogênito, idade materna e sexo masculino. Chang (2020), também 

citou sobre alterações intrauterinas ou compressão extrauterina que podem ser fixadas pela posição 

de sono pós-natal, torcicolo ou outras condições neuromusculares. Para Siatkowski et al. (2005) a 

etiologia é multifatorial, incluindo posição de preferência, torcicolo, prematuridade e atraso de 

desenvolvimento. 

       Segundo Vlimmeren et al. (2018) a prevalência de DP foi maior em meninos. Para Siatkowski et 

al. (2005) o sexo masculino é considerado um fator de risco para incidência de DP. 

        No estudo de Branch et al. (2015) as comorbidades mais comuns associadas a DP incluiu, 

complicações na gravidez, gêmeos ou trigêmeos, infecções de ouvido, história familiar, apreensões, 

hidrocefalia, múltiplos nascimentos, trabalho de parto prolongado, restrição intrauterina ou 

nascimento em posição incomum, achatamento occipital no nascimento, filho primogênito, sexo 

masculino e torcicolo. Entretanto Ballardini et al. (2018), concorda em alguns aspectos, porém 

acrescenta, idade gestacional, fatores obstétricos como posição intrauterina e oligoidrâmnio, parto 

assistido, apresentação no nascimento, ordem de nascimento, etnia, bebê com problema no pescoço, 

atraso no desenvolvimento, tempo de barriga e contenção materna.  

Para a classificação da plagiocefalia nos estudos de Chang (2020), Collet et al. (2019) e 

Branch et al. (2015) utilizaram a classificação de Argenta como método avaliativo. Porém no estudo 
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de Chang et al. (2020) o mesmo cita que a classificação de CHOA é a mais confiável, comparada à 

de Argenta que aponta ter sua confiabilidade apenas moderada.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dessa revisão sistemática podemos concluir que as alterações encontradas na 

literatura sobre a plagiocefalia posicional obtiveram maior prevalência em crianças do sexo 

masculino sobre o lado direito do crânio, astigmatismo, estrabismo, atraso no desenvolvimento e 

assimetria facial entre olhos e orelhas. Dentre os principais fatores de risco encontrados estão o 

posicionamento pélvico, parto assistido, prematuridade, filho primogênito, torcicolo e idade materna 

(>35 anos). 
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