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Serviço de Medicina Física e Reabilitação 

 

Higiene/Banho 

 

Durante a higiene do bebé deve tentar estar de 

frente  para ele, mantendo a cabeça no meio.  

 

Sono 

De acordo com as orientações nacionais e 

internacionais, o bebé deve ser deitado para 

dormir de barriga para cima. 

É importante alternar a posição da cabeça 

sempre que possível. 

 

 

 

 

 

Este folheto deve ser lido com orientação 

específica do Fisioterapeuta/ Médico. 

 

Elaborado pela equipa de reabilitação 

pediátrica do SMFR 

Piso 1 

Telefone 214348484/3 

 

 

TORCICOLO 

 

Interacção 
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FOLHETO INFORMATIVO  
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE  

Decúbito dorsal  

Quando o seu bebé 

olhar para si, olhe 

também para ele e 

converse (mantenha 

sempre o 

alinhamento). 

Decúbito ventral  

Faça com que o seu 

bebé levante a cabeça 

para olhar para si 

quando está de 

barriga para baixo. 

Estimule a rotação 

para os dois lados. 

Decúbito lateral  

Esta é uma posição 

muito importante para 

o seu bebé, por isso 

deve colocá-lo de lado 

com alguma frequência, 

alternando os lados. 



 

TORCICOLO 

 

O que é ? 

• O torcicolo é uma condição 

caracterizada por uma postura 

assimétrica da cabeça e do pescoço. 

 

• Pode ser causada pela tumefacção/

nódulo ou espessamento do 

músculo esternocleidomastoideu 

(ou apenas por uma alteração da 

postura ). 

 

 

O meu bebé tem um torcicolo 
porque… 

 

Roda a cabeça preferencialmente para 

um dos lados 

Mantém a cabeça sempre inclinada 

para o mesmo lado 

Tem um espessamento no músculo do 

pescoço de um dos lados 

Tem a cabeça inclinada para trás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 

 

Estimular a rotação da cabeça para o 

lado contrário ao habitual, mantendo 

sempre os braços para a frente. 

 

 

Deve colocar dois 

rolos laterais para 

facilitar o 

alinhamento do 

tronco e cabeça e 

trazer as mãos à linha 

média;  

Deve abordar a 

criança do lado 

contrário ao que ela 

prefere, e também 

pode colocar 

brinquedos atractivos 

desse lado. 

Transporte 

Deve manter-se o 

alinhamento da 

cabeça e do tronco 

durante as 

actividades do 

bebé: higiene, 

sono, alimentação, 

transporte , 

interacção, colo... 

 

O colo é um 

momento muito 

importante para o 

bebé e para os pais. 

Sempre que pegar 

no bebé  ao colo, 

mantenha-o 

alinhado e com os 

membros 

superiores ao meio 

(na linha média). 

Cuidados a ter 

Colo 


