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RESUMO 

 

 O torcicolo muscular congênito (TMC) é uma deformidade musculoesquelética 
evidente ao nascimento ou nas primeiras semanas de vida, e é tipicamente 
caracterizado pela flexão lateral homolateral e rotação cervical contralateral ao 
músculo esternocleidomastoideo (ECM) acometido, devido contratura muscular não 
progressiva. Atualmente, a literatura mostra que o tratamento conservador é o padrão 
ouro para o tratamento do TMC, sendo o alongamento manual o método terapêutico 
mais comum. Assim, o objetivo do presente estudo foi: avaliar as intervenções 
fisioterapêuticas efetivas baseadas em evidência no tratamento do TMC através de 
uma revisão sistemática. O presente estudo é uma revisão sistemática. Os critérios 
de inclusão foram: estudos com intervenções fisioterapêuticas em crianças ≤ 6 meses 
de idade ao início do tratamento, com diagnóstico de torcicolo muscular congênito, 
escritos em inglês, com o desenho do estudo sendo ensaio clínico controlado ou não 
controlado, randomizado ou não randomizado. Os critérios de exclusão foram: 
estudos que não realizaram nenhuma intervenção fisioterapêutica, crianças > 6 meses 
de idade ao início do tratamento, com torcicolo de origem não muscular, tais como 
instabilidade rotatória atlantoaxial, hemivértebras, subluxação cervical, tumores de 
fossa posterior, malformação de Chiari, anormalidades oculares e vestibulares, e 
síndrome de Grisel. A seleção dos estudos ocorreu através do software Rayyan QCRI, 
após inserção dos resultados das buscas nos seguintes bancos de dados 
bibliográficos: PubMed, Cochrane Library, Open Grey, Lilacs e PEDro. Foram 
selecionados 26 estudos para leitura completa e extração de dados, destes apenas 
10 foram se encaixaram nos critérios de inclusão desta revisão. As intervenções 
terapêuticas que foram efetivas no tratamento do torcicolo muscular congênito foram 
o alongamento manual, a associação de exercícios terapêuticos com microcorrentes 
ou com a mobilização de tecidos moles, além da educação dos pais e cuidadores em 
relação aos exercícios domiciliares, as estratégias de manuseio, posicionamento e 
adaptações no ambiente. Podemos concluir que a intervenção fisioterapêutica mais 
efetiva no tratamento do TMC é o alongamento manual, porém, existem outras 
modalidades terapêuticas que podem ser associadas e interferem positivamente na 
duração do tratamento e nos desfechos do sistema musculoesquelético. 
 

 Palavras-chave: criança; torcicolo congênito; tratamento; terapia; fisioterapia.  



ABSTRACT 

 

Congenital muscular torticollis (CMT) is a musculoskeletal deformity in 
newborns and infants, and is typically characterized by lateral flexion towards the 
affected side and rotated to the controlateral side of the sternocleidomastoid (SCM) 
muscle affected, due to non-progressive muscle contracture. Currently, the literature 
indicates that conservative treatment is the standard treatment for CMT, manual 
stretching being the most common therapeutic method. Therefore, the aim of the 
present study was to evaluate the effective evidence-based physical therapy 
interventions to treat CMT through a systematic review. The present study is a 
systematic review. The inclusion criteria was: studies that carried out physical therapy 
interventions in infants ≤ 6 months of age at start of treatment, diagnosed with 
congenital muscular torticollis, written in english, and the study design being a clinical 
trial randomized or non-randomized, controlled or non-controlled. The exclusion 
criteria was: studies without any physical therapy interventions in infants older than 6 
months of age at start of treatment, diagnosed with torticollis of non-muscular origin, 
such as atlantoaxial rotational instability, hemivertebrae, cervical subluxation, tumors 
of the posterior fossa, Chiari malformation, ocular and vestibular abnormalities, or 
Grisel syndrome. The study selection was performed through the Rayyan QCRI 
software, after insertion the search results in the following bibliographic databases: 
PubMed, Cochrane Library, Open Grey, Lilacs and PEDro. Twenty-six articles were 
selected for complete reading and data extraction, only 10 studies meet the inclusion 
criteria. The therapeutic interventions that were effective in the treatment of congenital 
muscular torticollis were manual stretching, association of therapeutic exercises with 
microcurrents or with soft tissue mobilization, in addition to the education of parents 
and caregivers about home exercises, handling strategies, positioning and 
environmental adaptations. In conclusion, the most effective physical therapy 
intervention to treat CMT is manual stretching, however, there are other therapeutic 
modalities that can be associated and positively interfere in regards to treatment 
duration and outcomes of the musculoskeletal system. 
 

 Keywords: child; torticollis; treatment; therapy; physical therapy; 

physiotherapy.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O torcicolo muscular congênito (TMC) é uma deformidade musculoesquelética 

evidente ao nascimento ou nas primeiras semanas de vida, e é tipicamente 

caracterizado pela flexão lateral homolateral e rotação cervical contralateral do 

músculo esternocleidomastoideo (ECM) afetado, devido a contratura muscular não 

progressiva (DIL, 2019). 

Crianças com TMC muitas vezes apresentam um desequilíbrio da função 

muscular não apenas no esternocleidomastoideo, como também no escaleno anterior, 

escaleno médio, escaleno posterior, reto lateral da cabeça e esplênio (Öhman et al., 

2009), representados na figura 1, sendo o esternocleidomastoideo o principal músculo 

acometido. 

O ECM é inervado pelo nervo acessório que é o décimo-primeiro par de nervo 

craniano e pelo plexo cervical – raízes de C2 e C3 (LAROSA, 2018), tem como origem 

o processo mastoide no osso temporal, e sua inserção é dupla pela divisão do seu 

tendão, fixando-se ao terço médio da clavícula e ao manúbrio do esterno (BORGES; 

FAGUNDES, 2018), conforme representado na figura 1. 

 

Figura 1 – músculos laterais do pescoço, com o ECM em evidência (Netter, 

2000). 
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No TMC a postura adotada devido ao encurtamento do músculo ECM é a flexão 

lateral da cabeça no lado ipsilateral ao músculo acometido e rotação para o lado 

contralateral. Essa postura pode levar a algumas complicações secundárias, tais 

como a plagiocefalia (deformação cranial com aplainamento da cabeça), assimetria 

cranial e facial (CHENG et al., 2000). 

 O torcicolo muscular congênito pode levar a alterações de equilíbrio e de 

mecânica muscular, hipótese descrita no estudo de Kuo (2014), onde tais alterações 

são exemplificadas pela associação da musculatura abdominal com a função da 

musculatura do pescoço e ombro, nos quais os músculos oblíquos abdominais agem 

como estabilizadores das costelas para auxiliar na estabilidade e função da cintura 

escapular e braço pelo fato de muitos dos músculos destes segmentos e do pescoço 

terem como origem a caixa torácica. 

A etiologia do TMC ainda não está claramente definida, porém, existem teorias 

que sugerem origem multifatorial, causado pela má posição intrauterina e 

tocotraumatismo associado à apresentação pélvica ou, ainda, um fator isquêmico que 

leva a uma síndrome compartimental (LEITE et al., 2019; GUNDRATHI et al., 2020). 

É comumente observada uma massa fibrótica (conhecida através de sinônimos como: 

oliva, massa palpável e tumor) no ventre muscular do ECM nas primeiras semanas de 

vida, com desaparecimento entre o quinto e sexto mês de vida. Sua causa é 

desconhecida, porém, pesquisadores levantaram a hipótese de que a oclusão de 

vasos sanguíneos com lesão anóxica pode produzir alterações fibróticas observadas 

no músculo (BREDENKAMP et al., 1990).  

Atualmente, a etiologia do TMC e da massa fibrótica permanecem 

desconhecidas e, apesar de diversas hipóteses terem sido levantadas ao longo dos 

anos, nenhuma foi comprovada em estudos publicados (GUNDRATHI et al., 2020). A 

histopatologia do torcicolo congênito consiste na fibrose com deposição de colágeno 

e acúmulo de fibroblastos nas fibras musculares que levam a atrofia muscular 

(GUNDRATHI et al., 2020). 

 O TMC é a terceira causa mais comum de anormalidade musculoesquelética 

congênita. A incidência no Brasil encontra-se inespecífica por estar agrupada em 

“Outras malformações e deformidades congênitas do aparelho osteomuscular” no 

banco de dados do DATASUS. Neste grupo, em 2018, houve 6.609 casos em 

nascidos vivos, com sua maior incidência na região sudeste do país (DATASUS, 

2018). 
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 É importante realizar o diagnóstico diferencial, pois aproximadamente 20% dos 

casos de torcicolo envolvem uma condição clínica subjacente mais grave de origem 

não muscular, como a instabilidade rotatória atlantoaxial, hemivértebras, subluxação 

cervical, tumores de fossa posterior, malformação de Chiari, anormalidades oculares 

e vestibulares, e síndrome de Grisel (DILENNO, 2019). 

 Até o primeiro ano de vida, indica-se o tratamento conservador, pois mostrou-

se eficaz em mais de 90% dos casos. O prognóstico é excelente quando iniciado o 

tratamento fisioterapêutico até o terceiro mês de vida, e bom quando iniciado antes 

do primeiro ano de vida (CHENG et al., 2000). O tratamento conservador consiste na 

cinesioterapia, com alongamentos passivos, exercícios terapêuticos passivos, ativos 

e resistidos, além de manuseios e posicionamento, educação do cuidador e programa 

de exercícios domiciliares (KAPLAN, 2018). 

 Ademais, terapias suplementares podem ser realizadas, caso as intervenções 

principais não tenham atingido o objetivo esperado em relação a ADM e alinhamento 

postural, tais terapias como microcorrentes, terapia manual, alongamento miocinético, 

Kinesio Taping®, controle postural, órtese tubular e colares de espuma macia (LEITE 

et al., 2019). 

 A bandagem de Kinesio Taping® aumenta de imediato os escores da escala 

de função muscular para o lado não acometido, porém não surte efeitos a longo prazo 

(LEITE et al., 2019). Já o tratamento com a microcorrente associado ao exercício 

terapêutico e ao ultrassom terapêutico, no estudo de Kwon e Park (2014), diminui 

significativamente o tempo de tratamento necessário para alcançar a ADM passiva 

normal. 

 Segundo a revisão sistemática feita por Heidenreich et al. (2018), quando o 

tratamento fisioterapêutico é iniciado antes do primeiro mês de vida, o prognóstico é 

de 98% da amplitude de movimento cervical típica em um mês e meio de tratamento, 

entretanto, se iniciado entre o primeiro e terceiro mês de vida, a porcentagem cai para 

89% com 6 meses de tratamento fisioterapêutico. Quando mais tarde o início do 

tratamento, mais este prognóstico decresce e a duração do tratamento aumenta. Este 

estudo mostra que a duração do tratamento também é influenciada pelo Baixo Peso 

ao Nascimento (BPN), apresentação pélvica ou anômala, e presença de assimetria 

motora, os quais levam a um período mais longo de tratamento. 

 Em 2000, Cheng et al. classificaram o TMC em três grupos clínicos: torcicolo 

congênito com presença de massa fibrótica no músculo ECM, torcicolo muscular 
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congênito, e torcicolo postural. O critério utilizado para classificar a severidade do 

torcicolo nos três grupos foi a ADM de flexão lateral e rotação cervical, no qual déficits 

maiores que 10º a 15º foram indicativos para a intervenção cirúrgica. 

 O tratamento cirúrgico é indicado em casos mais graves, e casos que o 

tratamento conservador teve início tardio ou casos nos quais não houve melhoras 

significativas na amplitude de movimento cervical após 6 meses de tratamento 

conservador. No estudo de Sönmez et al. (2005), os pacientes cuja patologia não foi 

resolvida após 12 meses de idade, ou que desenvolveram plagiocefalia ou assimetria 

facial durante o período de acompanhamento, devem ser operados para alcançar um 

melhor resultado estético e funcional. 

 Com o exposto, o presente estudo se propôs a desenvolver uma revisão 

sistemática da literatura acerca de intervenções fisioterapêuticas no torcicolo muscular 

congênito e seus desfechos no desenvolvimento motor da criança < 6 meses de idade, 

tendo em vista as diferentes abordagens propostas e sua eficácia no desenvolvimento 

da criança com TMC. 

  



11 
 

2. OBJETIVO 

 

 

 O objetivo do estudo foi avaliar a efetividade das intervenções fisioterapêuticas 

no torcicolo muscular congênito baseadas em evidências através de uma revisão 

sistemática, com a busca em diferentes bancos de dados por estudos publicados para 

classificação e inclusão neste estudo, e verificar a eficácia do tratamento através dos 

desfechos no desenvolvimento motor da criança.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. CRITÉRIOS PARA CONSIDERAR OS ESTUDOS NESTA REVISÃO 

 

3.1.1. Tipos de estudos 

 

 Inclui estudos clínicos controlados e não controlados, estudos clínicos 

randomizados e não randomizados, estudo retrospectivo e prospectivo. Todos 

escritos em inglês entre os anos 2000 e 2020. Durante a seleção dos estudos, não 

houve restrição na busca referente ao ano de publicação. Referente ao idioma dos 

estudos, a busca restringiu-se para estudos publicados em português ou inglês. 

Foram excluídos estudos de coorte, revisões sistemáticas e meta-análise. 

 

3.1.2. Tipos de participantes 

 

 Os critérios de inclusão foram: estudos que realizaram tratamento 

fisioterapêutico em crianças ≤ 6 meses de idade, diagnosticadas com torcicolo 

muscular congênito. Os critérios de exclusão foram estudos com intervenções e 

desfechos não fisioterapêuticos, crianças > 6 meses de idade ao início do tratamento, 

outras condições de saúde não congênitas associadas, torcicolo de origem não 

muscular, como a instabilidade rotatória atlantoaxial, hemivértebras, subluxação 

cervical, tumores de fossa posterior, malformação de Chiari, anormalidades oculares 

e vestibulares, e síndrome de Grisel. 

 

3.1.3. Tipos de intervenções 

 

 Estudos com intervenções fisioterapêuticas. Foram consideradas terapias 

manuais, exercícios terapêuticos, recursos eletrofísicos e bandagem funcional. 

 

3.1.4. Tipos de desfechos 

 

 Desfechos relacionados ao sistema musculoesquelético e ao desenvolvimento 

motor. 
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3.1.5. Anagrama PICOS 

 

 

 Abaixo, a tabela 1 descreve os componentes da pergunta de pesquisa, 

seguindo o anagrama PICOS. O anagrama PICOS é proveniente do inglês, onde o P 

representa paciente, problema ou situação, o I representa intervenção, o C representa 

comparação ou controle, o O representa os desfechos (do inglês outcome) e o S 

representa o tipo de estudo (do inglês study design). 

 

 Tabela 1: componentes da pergunta de pesquisa, seguindo o anagrama 

PICOS. 

Participantes Crianças ≤ 6 meses de idade com diagnóstico de torcicolo muscular congênito 

Intervenção Tratamento fisioterapêutico baseado em evidência 

Comparação Própria criança ou grupo controle 

Desfechos 
Relacionados à intervenção fisioterapêutica no sistema musculoesquelético e 

desenvolvimento motor da criança 

Tipo do estudo Ensaio clínico randomizado ou não, controlado ou não, cego ou não 

 

 

3.2. MÉTODOS DE BUSCA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

3.2.1. Pesquisas eletrônicas 

 

 Os seguintes descritores do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 

incluem: 

 • [‘Child’ or ‘Children’] e; 

 • [‘Torticollis’ or ‘Cervical dystonia’ or ‘Intermittent torticollis’ or ‘Psychogenic 

torticollis’ or ‘Spasmodic torticollis’ or ‘Torticollis, intermittent’ or ‘Torticollis, 

psychogenic’ or ‘Torticollis, spasmodic’ or ‘Wryneck’] e; 

 • [‘Therapeutics’ or ‘Therapeutic’ or ‘Therapies’ or ‘Therapy’ or ‘Treatment’ or 

‘Treatments’ or ‘Disease management’]. 
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 Em março de 2020, foram consultados os seguintes bancos de dados 

bibliográficos: PubMed, Cochrane Library, Open Grey, Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PEDro (Physiotherapy Evidence 

Database). Foram encontrados 1020 resultados no total. 

 

3.3. COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

 

3.3.1. Seleção dos estudos 

 

 Primeiramente, título e/ou resumo dos estudos identificados na busca foram 

avaliados individualmente por um autor usando o software Rayyan QCRI (OUZZANI 

et al., 2016). Quando necessário, os estudos completos foram acessados e avaliados. 

Discordâncias foram resolvidos por discussão entre o autor e orientador. 

 

3.3.2. Extração e gerenciamento de dados 

 

 Os dados foram independentemente extraídos e aplicados em um formulário 

específico (Anexo 1), baseado no material recomendado pela Cochrane Library em 

2010. Não houve necessidade de contactar os autores devido à falta de informações 

ou para informações adicionais dos estudos selecionados. Os detalhes sobre o 

desenho do estudo, as características dos participantes, a intervenção, os resultados 

e a qualidade metodológica foram extraídos. Desentendimentos foram resolvidos por 

discussão entre o autor e orientador. 

 

3.3.3. Avaliação do risco de viés nos estudos inclusos 

 

 Os dados foram avaliados quanto ao risco de viés através da aplicação de um 

formulário específico (Anexo 1), baseado no material recomendado pela Cochrane 

Library em 2010, sendo classificados em: alto risco de viés, baixo risco de viés e risco 

incerto de viés. As categorias de viés avaliadas foram: geração da sequência de 

randomização, sigilo de alocação, mascaramento dos participantes e da equipe, 

dados faltantes, relato seletivo e outras fontes de viés. 

 A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi verificada através da 

classificação pela Newcastle-Ottawa Scale – NOS (WELLS et al., 2013). A NOS avalia 
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o viés em três aspectos: seleção dos grupos de estudo, comparabilidade dos grupos 

e apuração da exposição para estudos de caso-controle. Para o primeiro aspecto, dá-

se o máximo de quatro estrelas; para o segundo, duas; e, por fim, para o terceiro, três 

estrelas (Anexos 2 e 3).  
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4. RESULTADOS 

 

A figura 2 apresenta o fluxograma da seleção dos estudos para revisão em 

quatro etapas (identificação, seleção, elegibilidade e inclusão) baseado no modelo 

PRISMA traduzido por Galvão et al. (2015). 

Foram identificados nas buscas através do banco de dados 1020 estudos, 

sendo 1000 originais após eliminação das duplicatas. Destes, 964 foram excluídos 

após leitura de título, resumo e métodos no software Rayyan QCRI (OUZZANI et al., 

2016). Vinte e seis estudos foram acessados em texto completo para elegibilidade, 

sendo aplicados no formulário de extração de dados (Anexo 1), onde 16 estudos foram 

excluídos por não contemplarem os critérios de inclusão. No total, 10 estudos foram 

incluídos para síntese qualitativa. 

 

Figura 2 – Fluxograma da seleção de estudos – Modelo PRISMA. 

 

Estudos identificados no banco de dados de buscas 

(n = 1020) 

Estudos após eliminar os duplicados (n = 1000) 
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 A tabela 2 apresenta os estudos selecionados, com o nome dos autores, o ano 

de publicação e o país onde o estudo foi realizado. 

 

Tabela 2: estudos selecionados para a revisão. 

Autor Ano Estudo País 

Haugen et al. 2011 
Manual therapy in infatille torticollis: a randomized, 

controlled pilot study 
Noruega 

Keklicek e 

Uygur 
2018 

A randomized controlled study on the efficiency of soft 

tissue mobilization in babies with congenital muscular 

torticollis 

Turquia 

Kwon e Park 2014 

Efficacy of microcurrent therapy in infants with congenital 

muscular torticollis involving the entire 

sternocleidomastoid muscle: a randomized placebo-

controlled trial 

Coreia do 

Sul 

Öhman et al. 2011 
Evaluation of treatment strategies for muscle function in 

infants with congenital muscular torticollis 
Suécia 

Surprenant et 

al. 
2014 

Adapting to higher demands: using innovative methods to 

treat infants presenting with torticollis and plagiocephaly 
Canadá 

He et al. 2017 

Comparison of 2 dosages of stretching treatment in 

infants with congenital muscular torticollis – a randomized 

trial 

China 

Öhman et al. 2010 

Stretching treatment for infants with congenital muscular 

torticollis: physiotherapist or parentes? A randomized pilot 

study 

Suécia 

Lee et al. 2013 
The cervical range of motion as a factor affecting outcome 

in patients with congenital muscular torticollis 

Coreia do 

Sul 

Giray et al. 2016 

A randomized single-blinded pilot study evaluating the 

effects of kinesiology taping and the tape application 

techniques in addition to therapeutic exercises in the 

treatment of congenital muscular torticollis 

Turquia 

Cheng et al. 2001 

Clinical determinants of the outcome of manual stretching 

in the treatment of congenital muscular torticollis in infants 

– a prospective study of eight hundred and twenty-one 

cases 

China 
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 A tabela 3 apresenta a avaliação dos riscos de viés dos estudos selecionados 

nesta revisão. 

 

Tabela 3: avaliação do risco de viés. 

Autor e ano Risco de viés Motivo do viés 

Haugen et al. 

(2011) 
Alto risco de viés na categoria de relato seletivo 

Dos 12 desfechos 

secundários, apenas 2 foram 

descritos 

Keklicek e 

Uygur (2018) 

Alto risco de viés na categoria de 

mascaramento da equipe 

Não houve mascaramento 

total do avaliador 

Kwon e Park 

(2014) 
Baixo risco de viés em todas as categorias - 

Öhman et al. 

(2011) 

Alto risco de viés na categoria de 

mascaramento dos participantes e da equipe 
Não houve mascaramento 

Surprenant et al. 

(2014) 

Alto risco nas categorias geração da sequência 

de randomização, sigilo de alocação e 

mascaramento dos participantes e da equipe 

Não houve randomização, 

não houve grupo controle e, 

consequentemente, não 

houve mascaramento 

He et al. (2017) Baixo risco de viés em todas as categorias - 

Öhman et al. 

(2010) 

Alto risco na categoria de mascaramento dos 

participantes e da equipe 
Não houve mascaramento 

Lee et al. (2013) 

Alto risco na categoria de geração da sequência 

de randomização, risco incerto de viés na 

categoria de mascaramento da equipe 

Não houve randomização, 

não houve grupo controle e, 

consequentemente, não 

houve mascaramento 

Giray et al. 

(2016) 
Baixo risco de viés em todas as categorias - 

Cheng et al. 

(2001) 

Alto risco de viés na categoria de geração da 

sequência de randomização, risco incerto de 

viés na categoria de mascaramento dos 

participantes e da equipe 

Não houve randomização, 

não houve grupo controle e, 

consequentemente, não 

houve mascaramento 
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 A tabela 4 apresenta a avaliação da qualidade metodológica dos estudos 

selecionados, conforme a classificação de Newcastle-Ottawa Scale (Anexo 2 e 3). Os 

estudos que obtiverem mais estrelas, possuem uma melhor qualidade metodológica 

quando comparados com aqueles que receberam menos estrelas. 

 

 Tabela 4: avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados, 

conforme classificação de Newcastle-Ottawa Scale (NOS). 

Autor e ano Seleção Comparabilidade Exposição 

Haugen et al. (2011)    

Keklicek e Uygur (2018)    

Kwon e Park (2014)    

Öhman et al. (2011)    

Surprenant et al. (2014)    

He et al. (2017)    

Öhman et al. (2010)    

Lee et al. (2013)    

Giray et al. (2016)    

Cheng et al. (2001)    

 

 

A tabela 5 apresenta as características demográficas dos participantes dos 

estudos selecionados. Não foi observada predominância do torcicolo muscular 

congênito em questão de gênero e lado acometido. A massa fibrótica está presente 

na maioria das crianças com TMC.  
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Tabela 5: caracterização demográfica dos participantes dos estudos 

selecionados. 

Estudo Idade 

Gênero (n) Massa 

fibrótica 

(n) 

Lado acometido (n) 

Feminino Masculino Direito Esquerdo 

Cheng et 

al. (2001) 

Entre 0 e 

12 meses 
- - 452 401 420 

Haugen et 

al. (2011) 

Entre 3 e 6 

meses 
- - - - - 

Öhman et 

al. (2010) 

Entre 2 

semanas e 

5 meses 

10 10 10 14 6 

Öhman et 

al. (2011) 

Entre 1 e 

10 meses 
16 17 - - - 

Lee et al. 

(2013) 

Menores de 

3 meses 
24 30 54 32 22 

Kwon e 

Park (2014) 

Menores de 

3 meses 
11 9 20 - - 

Surprenant 

et al. 

(2014) 

Entre 0 e 9 

meses 
- - - - - 

Giray et al. 

(2016) 

Entre 3 e 

12 meses 
14 19 - 15 18 

He et al. 

(2017) 

Entre 21 e 

76 dias 
26 24 35 22 28 

Keklicek e 

Uygur 

(2018) 

Entre 0 e 6 

meses 
13 16 - - - 
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Tabela 6: tamanho da amostra total de participantes inclusos nos estudos e as 

intervenções utilizadas em cada estudo selecionado. 

Autor e ano 
Número de 

participantes 
Intervenção 

Haugen et al. (2011) 31 Exercícios terapêuticos associados a terapia manual 

Keklicek e Uygur (2018) 25 
Programa domiciliar inicial associado a mobilização 

de tecidos moles em 3 fases 

Kwon e Park (2014) 20 
Exercícios terapêuticos associados ao ultrassom 

terapêutico e a microcorrente 

Öhman et al. (2011) 31 

Estratégias de manuseio, exercícios específicos de 

fortalecimento muscular, treinamento semanal com 

um fisioterapeuta 

Surprenant et al. (2014) 35 

Tutoria e prática aos cuidadores sobre estratégias 

específicas de tratamento, revisão do programa 

domiciliar baseada nos achados da avaliação 

He et al. (2017) 50 Alongamentos (frequência de 50 e 100 vezes) 

Öhman et al. (2010) 20 Alongamento dos rotadores e flexores laterais 

Lee et al. (2013) 54 
Alongamento manual, fortalecimento do lado não 

afetado, massagem e ultrassom terapêutico 

Giray et al. (2016) 36 
Alongamento manual, exercícios domiciliares 

(cuidadores), aplicação da Kinesio Taping® 

Cheng et al. (2001) 821 

Alongamento manual (participantes com > 10º de 

déficit de rotação passiva do pescoço) e programa 

domiciliar ativo de exercícios de estimulação e 

posicionamento ensinado aos pais (participantes 

com < 10º de déficit de rotação passiva do pescoço) 

 

 A tabela 6 apresenta o tamanho total da amostra de cada estudo, sem 

diferenciar entre grupos controle e intervenção, além do tipo de intervenção realizado. 

A média (e desvio padrão) dos participantes inclusos nos estudos foi de 112,3 ± 249,3. 
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A tabela 7 descreve as variáveis consideradas presente na maioria dos estudos 

ao final da intervenção proposta. A ADM foi avaliada em 9 dos 10 estudos 

selecionados, a inclinação da cabeça foi avaliada em 3 dos 10 estudos selecionados, 

e a Escala de Função Muscular (MFS, do inglês Motor Function Scale) foi utilizada em 

4 dos 10 estudos selecionados. 

 

Tabela 7: variáveis consideradas dos estudos selecionados ao final do 

tratamento. 

Estudo 

Amplitude de movimento (ADM) 

Inclinação da 

cabeça 
MFS* 

Rotação cervical 
Flexão lateral 

cervical 

Cheng et al. 

(2001) 

379 crianças 

tiveram déficit ≤ 15º 

e 409 tiveram 

déficit > 15º (n = 

788) 

- - - 

Haugen et al. 

(2011) 
- 

16 crianças 

melhoraram na 

flexão lateral 

passiva 

15 crianças 

melhoraram na 

flexão lateral ativa 

(n = 29) 

- - 

Öhman et al. 

(2010) 
- - - 

Média de 3.5 no 

grupo de 

fisioterapia (n = 

10) e 3.2 no 

grupo de 

cuidadores (n = 

10) 
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Öhman et al. 

(2011) 

2 crianças 

possuíam < 90º de 

limitação de ADM 

(n = 31) 

0 crianças 

possuíam 

limitação de ADM 

(n = 31) 

0 crianças 

possuíam 

inclinação da 

cabeça (n = 31) 

10 crianças 

possuíam 

diferença no 

escore (n = 31) 

Lee et al. 

(2013) 

Média de 56.25º no grupo A, 49.53º no 

grupo B e 30º no grupo C 

Inespecífico quanto ao movimento 

- - 

Kwon e Park 

(2014) 

Média de 99º no grupo controle (n = 10) 

e 102.3º no grupo intervenção (n = 10) 
- - 

Surprenant et 

al. (2014) 

35 crianças tiveram rotação ativa 

completa (n = 35) 

31 crianças 

tiveram flexão 

lateral ativa 

completa (n = 35) 

- 

Giray et al. 

(2016) 

Média de 99.2º no grupo I (n = 11), 

100.8º no grupo II (n = 12) e 97.5º no 

grupo III (n = 10) 

Média de 77.1º 

no grupo I (n = 

11), 72.5º no 

grupo II (n = 12) 

e 75.6º no grupo 

III (n = 10) 

- 

He et al. 

(2017) 

Média de 18.96º de rotação passiva no 

grupo controle (n = 24) e 34.42º no 

grupo intervenção (n = 26) 

Média de 13.54º 

no lado não 

afetado no grupo 

controle (n = 24) 

e 18.65º no lado 

não afetado no 

grupo 

intervenção (n = 

26) 

Média de – 10.42 

no grupo controle 

(n = 24) e - 17.88 

no grupo 

intervenção (n = 

26) 

Keklicek e 

Uygur (2018) 

Média de 88.20º no grupo controle (n = 

14) e 88.92º no grupo intervenção (n = 

11) 

Média de 52.66º 

no grupo controle 

(n = 14) e 53.21º 

no grupo 

intervenção (n = 

11) 

Média de 0.21 no 

grupo controle (n 

= 14) e 0.32 no 

grupo 

intervenção (n = 

11) 

Escala de Função Motora, do inglês Motor Function Scale (MFS). 
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O estudo prospectivo não randomizado de Cheng et al. (2001) obteve o maior 

número de participantes com torcicolo, sendo classificados em 3 grupos clínicos: 

massa fibrótica no músculo esternocleidomastoideo (n = 452), torcicolo muscular 

congênito (n = 276) e torcicolo postural (n = 93). A limitação da ADM de rotação 

cervical > 15º foi mais prevalente no grupo de massa fibrótica no ECM, além da 

duração do tratamento ter sido maior neste grupo. Este estudo mostrou que o 

alongamento manual controlado é seguro e efetivo no tratamento do TMC em 95% 

dos pacientes que iniciaram o tratamento antes do primeiro ano de vida. Também 

determinou que os fatores mais importantes para predizer o prognóstico do tratamento 

fisioterapêutico são os grupos clínicos, o déficit inicial de rotação do pescoço e a idade 

de apresentação dos sintomas. 

O estudo piloto de Haugen et al. (2011) foi um estudo randomizado controlado 

duplo-cego sobre a terapia manual no tratamento do TMC. Neste estudo foi avaliado 

o efeito a curto-prazo da adição da terapia manual ao tratamento fisioterapêutico, o 

qual não houve diferença significativa nos pacientes com sintomas moderados 

relacionados ao torcicolo. Entretanto, houve uma tendência a melhores resultados na 

flexão lateral passiva e ativa contra a gravidade no grupo que recebeu a terapia 

manual. O tamanho da amostra foi pequeno (n = 31) e não houve participantes com 

classificação severa do TMC. 

O estudo de Öhman et al. (2010) observou o tempo necessário para alcançar 

um bom resultado na ADM de crianças com TMC, no qual os 20 participantes foram 

separados em 2 grupos: grupo de fisioterapia e grupo de pais, sendo que os 

participantes do grupo de fisioterapia receberam o alongamento manual por 

fisioterapeutas e no grupo de pais quem realizou o alongamento foram os pais ou 

cuidador da criança. Nos dois grupos houve o alcance de uma boa amplitude de 

movimento, sendo que o tempo necessário para tal foi menor no grupo de fisioterapia, 

indicando que as crianças quando tratadas por um fisioterapeuta experiente podem 

alcançar ADM e postura simétrica da cabeça satisfatórias em um tempo menor. 

O estudo randomizado não controlado de Öhman et al. (2011) teve como 

objetivo comparar a duração do tratamento entre os grupos com diferentes estratégias 

de treino da função muscular em crianças com TMC. Os 33 participantes foram 

separados em 3 grupos, o primeiro grupo (n = 9) realizou apenas estratégias de 

manuseio, o segundo grupo (n = 13) recebeu estratégias de manuseio e exercícios 

específicos de fortalecimento, e o terceiro grupo (n = 11) recebeu o mesmo tratamento 
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que o segundo grupo com adição de um treinamento semanal com um fisioterapeuta. 

O estudo mostrou que a duração do tratamento não foi significantemente diferente 

nos grupos; o escore da escala de função muscular (MFS) e a idade ao início do 

tratamento tiveram uma influência significativa no tempo para atingir a postura 

simétrica da cabeça. 

O estudo retrospectivo, não randomizado, não controlado de Lee et al. (2013) 

investigou os fatores que afetam os resultados da reabilitação de crianças com TMC. 

Os 54 participantes receberam como tratamento o alongamento manual, 

fortalecimento do lado não acometido, massagem e ultrassom terapêutico, 3 vezes na 

semana, com duração de 30 minutos até alcançar ADM cervical passiva total ou com 

déficit ≤ 5º. Os resultados encontrados foram: uma prevalência maior no sexo 

masculino (n = 30), o lado mais acometido foi o direito (59,26% dos participantes), a 

média da idade gestacional foi 39,26 semanas, a média do peso ao nascimento foi de 

3,28 kg, a média da idade ao diagnóstico foi 36,62 dias e a média da ADM cervical ao 

diagnóstico foi de 49.35º. O programa de reabilitação fisioterapêutico foi completo em 

52 participantes, 2 participantes não alcançaram ADM cervical completa antes do 

primeiro ano de vida. O estudo concluiu que as crianças diagnosticadas mais cedo 

com TMC e iniciaram mais cedo a intervenção tiveram menor duração do tratamento, 

além disso, foi observado que a ADM de rotação cervical é um fator importante para 

predizer a duração do tratamento fisioterapêutico. 

O estudo randomizado, placebo controlado de Kwon e Park (2014) comparou 

os efeitos da combinação de exercícios terapêuticos e ultrassom (US) terapêutico 

associado ou não a terapia com microcorrente em crianças com TMC envolvendo o 

todo o ECM. Participaram 20 crianças, sendo 10 em cada grupo; o grupo intervenção 

recebeu o tratamento de alongamento manual associado ao ultrassom e a 

microcorrente terapêutica, o grupo controle recebeu o tratamento de alongamento 

manual associado ao ultrassom terapêutico e efeito placebo da microcorrente 

(aparelho desligado). Os parâmetros do US terapêutico foram: duração 5 minutos, 

frequência de 1 MHz, intensidade de 0.8 W/cm², área de radiação efetiva 1 cm², ciclo 

de trabalho a 50%, relação 1:1. Os parâmetros da microcorrente foram: duração de 

30 minutos, formato de pulso retangular monofásico com inversão da polaridade a 

cada 3 segundos, frequência de 8 MHz, intensidade de 200 µA. Kwon e Park 

concluíram que a terapia com a microcorrente pode aumentar a eficácia do exercício 

terapêutico associado ao US terapêutico no tratamento do TMC envolvendo o ECM 
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inteiro. Além disso, a adição da microcorrente diminuiu significantemente a duração 

requerida do tratamento para alcançar a ADM cervical passiva completa. 

O estudo longitudinal de Surprenant et al. (2014) avaliou a efetividade do 

atendimento em grupo através da avaliação de resultados clínicos nos participantes 

(n = 35) com TMC, satisfação do cuidador com o programa, eficiência e viabilidade de 

operar um sistema baseado neste modelo. A intervenção ocorreu uma vez por 

semana, em sessão de 90 minutos de duração, onde foi realizada a tutoria e prática 

dos cuidadores sobre estratégias específicas de tratamento, além de uma revisão do 

programa domiciliar. Os dados mostraram que todas as crianças alcançaram ADM 

ativa e passiva total de rotação, e ADM passiva total de flexão após a sessão. Este 

estudo indicou que o programa de intervenção em grupo é um método efetivo e 

economicamente viável de um serviço abrangente e oportuno para o tratamento do 

TMC. 

O estudo piloto randomizado controlado, simples-cego de Giray et al. (2016) 

investigou os efeitos da Kinesio Taping® (KT) e as diferentes técnicas de aplicação 

da KT® em adição aos exercícios terapêuticos no tratamento do TMC. Os 39 

participantes foram igualmente divididos em 3 grupos; o grupo controle recebeu 

exercícios terapêuticos 2 vezes na semana durante 3 semanas por um fisioterapeuta 

e exercícios domiciliares pelos cuidadores 3 vezes ao dia durante o tratamento e até 

3 meses depois; o segundo grupo recebeu o mesmo tratamento que o grupo controle 

com adição da KT® no músculo acometido usando a técnica de inibição; o terceiro 

grupo recebeu o mesmo tratamento que o grupo controle com adição da KT® 

bilateralmente, utilizando a técnica de inibição no lado acometido e a técnica de 

facilitação no lado não acometido. De acordo com este estudo, a KT® não mostrou 

nenhum benefício maior que o exercício terapêutico em termos de função muscular 

dos flexores laterais do pescoço em crianças com TMC. Não foi encontrada nenhuma 

diferença entre os grupos em termos de ADM de flexão lateral e rotação cervical, 

função muscular dos flexores laterais do pescoço e severidade da plagiocefalia. E as 

diferentes técnicas de aplicação resultaram em desfechos clínicos similares. 

O estudo randomizado de He et al. (2017) comparou a eficácia de duas 

dosagens de alongamento nos desfechos clínicos em crianças com TMC. Os 50 

participantes foram divididos em dois grupos, o primeiro grupo (n = 26) recebeu 100 

alongamentos ao dia em sessões de 10 alongamentos manuais de baixa intensidade, 

o segundo grupo (n = 24) recebeu 50 alongamentos ao dia em sessões de 10 
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alongamentos manuais de baixa intensidade. Os alongamentos em ambos os grupos 

foram realizados pelos cuidadores após serem ensinados e aprovados por um 

fisioterapeuta. As variáveis consideradas foram: ADM cervical, escore da MFS e 

avaliação do ECM por ultrassom. Não houve diferenças significativas pós intervenção 

na taxa dos escores da MFS comparando a avaliação inicial e 4 e 8 semanas após o 

tratamento em cada grupo e nem entre os dois grupos. O grupo de 100 alongamentos 

mostrou uma maior melhoria na inclinação da cabeça e ADM cervical passiva em 4 e 

8 semanas após o tratamento. Concluíram que as duas dosagens de alongamento 

podem afetar positivamente a inclinação da cabeça, a ADM cervical passiva e o 

crescimento bilateral muscular do ECM em crianças com torcicolo muscular congênito. 

O estudo randomizado controlado de Keklicek e Uygur (2018) investigou se a 

mobilização de tecidos moles para o manejo do TMC em bebês com inclinação da 

cabeça de leve a moderada era efetiva ou não. Os 25 participantes foram separados 

em dois grupos, o grupo controle (n = 14) recebeu apenas orientações domiciliares 

(posicionamento, estratégias de manipulação, alongamento, fortalecimento e 

adaptações no ambiente), já o grupo intervenção (n = 11) recebeu as orientações 

domiciliares associado a mobilização de tecidos moles em 3 fases (fase 1 foi 

mobilização passiva rítmica do ECM na direção anteroposterior; a fase 2 foi o 

alongamento seguido de mobilização passiva rítmica na direção anteroposterior; a 

fase 3 foi segurar o ECM e incentivar a rotação cervical ativa do lado afetado utilizando 

brinquedos coloridos e sonoros). Os dois grupos foram avaliados 4 vezes, consistindo 

na avaliação do escore da MFS, inclinação da cabeça e ADM de rotação e flexão 

lateral do pescoço. Os autores concluíram que as técnicas de mobilização dos tecidos 

moles e um programa domiciliar compreensivo são efetivos em alcançar resultados 

positivos mais rápidos no tratamento do TMC de grau leve a moderado.  
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5. DISCUSSÃO 

 

O estudo de Cheng et al. (2001) foi o primeiro a descrever 3 grupos clínicos 

para diferenciar os tipos de torcicolo, os quais são: torcicolo postural, torcicolo 

muscular congênito e massa fibrótica no músculo esternocleidomastoideo. O estudo 

de Gundrathi et al. (2020) descreve o torcicolo postural como uma preferência postural 

sem contratura muscular ou restrição da ADM passiva, e ocorre em 20%; o torcicolo 

muscular é a contratura do ECM e limitação da ADM passiva, ocorrendo em 30%; e a 

massa no ECM consiste no espessamento do ECM e restrição da ADM passiva, que 

ocorre em 50%. 

Cheng et al. (2000, 2001) mostraram que o tratamento conservador é indicado 

até o primeiro ano de vida, sendo eficaz em mais de 90% dos casos e obtendo melhor 

prognóstico quanto antes iniciada a intervenção fisioterapêutica. A revisão sistemática 

de Heidenreich et al. (2018) corrobora tal informação, mostrando que é possível 

alcançar 98% da amplitude de movimento cervical típica quando iniciado o tratamento 

fisioterapêutico antes do primeiro mês de vida e 89% quando iniciado entre o primeiro 

e o terceiro mês de vida. O objetivo principal do tratamento é atingir a ADM cervical 

passiva e ativa apropriada para a idade, prevenir contraturas e desenvolver simetria 

da face, cabeça e pescoço (GUNDRATHI et al., 2020). 

As amplitudes de movimento tanto de rotação quanto de flexão lateral devem 

ser medidas bilateralmente com um transferidor artrodial, sendo que a gravidade do 

TMC será determinada pela diferença entre o lado esquerdo e direito. A ADM passiva 

de rotação cervical deve ser medida com a criança em posição supina, a cabeça em 

posição neutra e o nariz alinhado com a referência vertical de 90º. A ADM de flexão 

lateral deve ser medida com a criança em posição supina com seus ombros 

estabilizados, utilizando o transferidor artrodial para medir; a cabeça deve iniciar na 

posição neutra, evitando a extensão ou flexão do pescoço (KAPLAN et al., 2018). 

Os estudos de Cheng et al. (2001), Öhman et al. (2010, 2011), Kwon e Park 

(2014), Giray et al. (2016), He et al. (2017) e Keklicek e Uygur (2018) utilizaram o 

transferidor artrodial para realizar a medição da ADM cervical. O estudo de Haugen et 

al. (2011) avaliou a ADM em categorias, sendo elas pior, sem mudanças e melhor, 

não especificando se utilizou algum método para medir a ADM. O estudo de Lee et al. 

(2013) não especificou como foi realizada a medição da ADM, já o estudo de 
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Surprenant et al. (2014) avaliou a ADM ativa e passiva através de métodos 

dicotômicos e de parâmetros de gravação. 

A Escala de Função Muscular (MFS do inglês Motor Function Scale) é uma 

escala visual que interpreta a resposta de correção do bebê. Ela descreve a função 

muscular dos flexores laterais do pescoço por meio de pontuações categóricas de 

cinco níveis, de 0 a 4. Para utilizar a escala, a criança é segurada na posição vertical 

e então posicionada horizontalmente em frente a um espelho, avaliando 

bilateralmente a posição da cabeça. A pontuação é dada de acordo com a posição da 

cabeça em relação a linha horizontal, onde a criança tem que segurar a cabeça 

naquela posição por 5 segundos (Öhman et al., 2009). 

No estudo de Öhman et al. (2009), foi utilizado a classificação da MFS em 6 

pontos, nos quais: 0 encontra-se abaixo da linha horizontal (< 0º); 1 encontra-se na 

linha horizontal (0º); 2 levemente acima da linha horizontal (entre 0º e 15º); 3 

moderadamente acima da linha horizontal, porém, menos que 45º (entre 15º e 45º); 4 

muito acima da linha horizontal (entre 45º e 75º); 5 cabeça quase na posição vertical 

(> 75º). Foi observado que a MFS é uma ferramenta bem construída para medir a 

função muscular dos flexores laterais do pescoço em bebês com torcicolo muscular 

congênito. 

Dos estudos inclusos nesta revisão, apenas os de Cheng et al. (2001), Öhman 

et al. (2010, 2011), Giray et al. (2016), He et al. (2017) e Keklicek e Uygur (2018) 

utilizaram essa escala para avaliar a função muscular dos flexores laterais do 

pescoço. Entretanto, os resultados do escore da MFS foram descritos apenas nos 

estudos de Öhman et al. (2010, 2011), Giray et al. (2016) e Keklicek e Uygur (2018). 

No estudo de Öhman et al. (2010) a média de escore da MFS foi maior no grupo 

de fisioterapia do que no grupo de pais, mostrando uma eficácia maior do tratamento 

fisioterapêutico em vez do tratamento realizado por pais e/ou cuidadores da criança. 

Já o estudo de Öhman et al. (2011) mostrou que houvera mudanças no escore de 10 

crianças, porém, não disseram se foram mudanças para melhor ou para pior. No 

estudo de Giray et al. (2016) a média do escore da MFS foi idêntica nos 3 grupos. E 

por último, o estudo de Keklicek e Uygur (2018) mostrou que o escore da MFS foi 

menor no grupo intervenção do que no grupo controle. 

Conforme dito anteriormente, o estudo com maior número de participantes foi 

o de Cheng et al. (2001), com um total de 821 participantes. Destes, apenas 11% 

necessitaram de intervenção cirúrgica, sendo 34 pacientes do grupo de massa 
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fibrótica no ECM e 8 pacientes do grupo de torcicolo muscular (8% e 3%, 

respectivamente). No estudo de He et al. (2017) o tamanho da amostra foi calculado 

previamente ao início do estudo e seriam necessários, pelo menos, 55 participantes. 

O estudo iniciou com 55 crianças, porém, houve 5 perdas, totalizando 50 crianças 

analisadas. Os demais estudos obtiveram uma amostra relativamente pequena 

quando realizado a análise do poder estatístico do estudo. O menor número de 

participantes foi nos estudos de Öhman et al. (2010) e Kwon e Park (2014), com um 

total de 20 crianças em cada estudo. 

As intervenções avaliadas nos estudos foram: terapia manual, alongamento 

manual, Kinesiology Taping®, microcorrente, mobilização de tecidos moles e 

fortalecimento muscular. 

Os estudos de Cheng et al. (2001), Öhman et al. (2010) e He et al. (2017) 

trouxeram métodos do tratamento conservador como alongamento passivo, 

posicionamento para movimentação ativa do músculo contralateral ao afetado, 

estratégias de manipulação e programa de educação parental, obtendo resultados 

positivos e efetivos no tratamento do TMC. 

Cheng et al. (2001) separaram os participantes em dois grupos, no qual o grupo 

de pacientes com menos de 10º de déficit de rotação passiva do pescoço receberam 

apenas o programa de educação parental sobre os exercícios domiciliares ativos de 

estimulação e posicionamento, e o grupo dos pacientes com mais de 10º de déficit de 

rotação passiva do pescoço receberam um programa de alongamento manual 

realizado por um fisioterapeuta. Os autores concluíram que o alongamento manual 

controlado foi seguro e efetivo em 95% dos pacientes que iniciaram o tratamento antes 

do primeiro ano de vida. 

Öhman et al. (2010) avaliaram o tratamento por meio de alongamento quando 

performado por pais e por fisioterapeutas, comparando-os baseado no tempo 

necessário para alcançar um bom resultado na ADM do pescoço. O tratamento foi 

efetivo em ambos os grupos, porém, com duração do tratamento relativamente menor 

no grupo de fisioterapeutas quando comparados ao grupo de pais (média de 0.9 

meses e 3 meses, respectivamente). 

He et al. (2017) compararam a eficácia a curto prazo de duas dosagens diárias 

de 50 e 100 alongamentos manuais de baixa intensidade (sustentação entre 10 a 15 

segundos) nos desfechos clínicos de pacientes com TMC. As duas dosagens de 
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alongamento afetaram positivamente a inclinação da cabeça, a amplitude de 

movimento cervical passiva e o crescimento muscular bilateral do ECM. 

Lee et al. (2013) realizaram um estudo retrospectivo, no qual avaliaram os 

efeitos do tratamento conservador na reabilitação de crianças com torcicolo. O 

tratamento consistiu em alongamento manual, fortalecimento do lado não acometido, 

massagem e US terapêutico. De 54 participantes, 52 obtiveram resultados 

satisfatórios na obtenção da ADM cervical completa antes de 1 ano de idade. 

Observaram que os fatores que influenciam nos melhores resultados e na menor 

duração do tratamento foram a idade ao início do tratamento e a ADM cervical na 

avaliação inicial, sendo assim, uma criança com um déficit maior na amplitude de 

movimento (ADM inicial ≤ 30º) e iniciando o tratamento após um mês de idade 

requerem um tempo maior de tratamento para alcançar a ADM adequada para a 

idade. 

O estudo de Surprenant et al. (2014) verificou os efeitos do tratamento em 

grupo, devido ao aumento da lista de espera para atendimento na saúde pediátrica e 

maior encaminhamento de pacientes com torcicolo e plagiocefalia no Canadá. A 

intervenção utilizada foi o alongamento manual, estratégias de manuseio e orientação 

de exercícios domiciliares, todos realizados em grupo. Este modelo de atendimento é 

incomum no torcicolo congênito, porém, mostrou-se eficaz e economicamente viável, 

com melhoras significativas na avaliação da plagiocefalia e na ADM de rotação e 

flexão lateral do pescoço. 

O estudo de Haugen et al. (2011) verificou a associação da terapia manual com 

os exercícios terapêuticos, e houve uma tendência a melhores resultados na flexão 

lateral passiva e ativa contra a gravidade no grupo que recebeu a terapia manual e 

exercícios terapêuticos. Entretanto, não houve efeitos significativamente melhores a 

curto-prazo da associação de terapia manual aos exercícios terapêuticos do que os 

exercícios terapêuticos sozinhos em pacientes com sintomas moderados 

relacionados ao torcicolo muscular congênito. 

Keklicek e Uygur (2018) investigaram os efeitos da mobilização de tecidos 

moles para o manejo do TMC em crianças com inclinação da cabeça de leve a 

moderada. Realizaram um estudo randomizado controlado, no qual o grupo 

intervenção recebeu o tratamento de mobilização de tecidos moles em 3 fases, além 

das orientações de exercícios domiciliares, já o grupo controle recebeu apenas as 

orientações de exercícios domiciliares. A mobilização dos tecidos moles ocorreu em 
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3 fases, sendo a primeira fase mobilização passiva rítmica do ECM na direção 

anteroposterior, a segunda fase consistiu no alongamento seguido de mobilização 

passiva rítmica do ECM na direção anteroposterior, e a terceira fase foi segurando o 

ECM, incentivou a rotação cervical ativa no lado contralateral ao afetado. 

Ambos os grupos foram avaliados em 4 momentos diferentes: avaliação inicial, 

após 6, 12 e 18 semanas após a avaliação inicial. Após 6 semanas de tratamento 

houve diferenças significativas na inclinação habitual da cabeça e rotação do pescoço 

a favor do grupo intervenção, porém, após 12 semanas as diferenças foram 

eliminadas, se mantendo desta forma na avaliação em 18 semanas. Os resultados 

deste estudo resultaram na melhora mais rápida dos sintomas do TMC de grau leve a 

moderado quando realizada a mobilização de tecidos moles, contradizendo o estudo 

de Haugen et al. (2011), no qual a terapia manual não proporcionou melhoras 

significativas a curto-prazo. 

O estudo de Kwon e Park (2014) teve por objetivo avaliar os efeitos da terapia 

com microcorrente quando associados aos exercícios terapêuticos e ao ultrassom 

terapêutico. O exercício utilizado foi o alongamento manual em 3 séries de 15 

repetições, com 1 segundo de sustentação e de 5 a 10 segundos de descanso. Os 

parâmetros do ultrassom e da microcorrente foram citados anteriormente em 

resultados. O grupo que recebeu o tratamento com microcorrente obteve uma menor 

duração do tratamento, sendo a média de 2.6 meses contra 6.3 meses no grupo 

controle, o qual recebeu o tratamento com exercícios terapêuticos e ultrassom 

terapêutico. Concluiu-se que a terapia com microcorrente pode aumentar a eficácia 

do programa de tratamento que consista na realização de exercícios e US 

terapêuticos. 

O estudo de Öhman et al. (2011) comparou as diferentes estratégias de treino 

da função muscular, avaliados através da ADM cervical, escore da MFS e 

plagiocefalia (escore da Escala de Severidade da Plagiocefalia – PSS, do inglês 

Plagiocephaly Severity Scale). As intervenções realizadas foram estratégias de 

manuseio, exercícios específicos de fortalecimento e treinamento semanal com um 

fisioterapeuta. O tratamento não obteve diferenças significativas entre os grupos, 

todavia, observou-se que o escore da MFS e a idade ao início do tratamento 

influenciaram no tempo para atingir a postura simétrica da cabeça. 

Por fim, o estudo de Giray et al. (2016) avaliou os efeitos da Kinesiology 

Taping® e as diferentes técnicas de aplicação em adição aos exercícios terapêuticos 
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no tratamento do torcicolo congênito. Houve 3 grupos no estudo, um grupo que 

recebeu a intervenção no músculo acometido, o segundo grupo que recebeu a 

intervenção bilateral e um grupo controle. Neste estudo, a KT® não mostrou nenhum 

benefício quando comparado ao grupo controle, e as diferentes técnicas de aplicação 

utilizadas surtiram resultados clínicos similares. No estudo de Öhman (2015), foi 

realizada a avaliação do efeito imediato da aplicação da KT® no músculo ECM 

acometido, o qual houve mudanças no escore da MFS diminuindo o desequilíbrio 

muscular nos flexores laterais do pescoço. Portanto, o estudo de Giray et al. (2016) 

contradiz os achados do estudo de Öhman (2015), mostrando que os efeitos da KT® 

a curto-prazo não condizem com o efeito imediato encontrado por Öhman. 

Dessa forma, as intervenções fisioterapêuticas efetivas baseadas em evidência 

foram o alongamento manual, a associação de exercícios terapêuticos com 

microcorrentes e a mobilização de tecidos moles, além da educação dos pais e 

cuidadores em relação aos exercícios domiciliares, as estratégias de manuseio, 

posicionamento e adaptações no ambiente. 

Em sua maioria (70%), os estudos possuíam algum risco de viés, seja em 

relação a randomização, sigilo de alocação, mascaramento da equipe e dos 

participantes, ou até mesmo de relato seletivo. Apenas 30% dos estudos estiveram 

livres de vieses, o que pode indicar um comprometimento da qualidade do estudoe a 

necessidade de novos estudos que sejam randomizados, controlados e cegos, para 

uma maior qualidade metodológica e resultados fidedignos.  

Os estudos selecionados foram publicados na última década, com exceção de 

um estudo que foi publicado em 2001. Na busca nos bancos de dados não foi 

estipulado nenhuma data limite para selecionar os estudos, sendo extraídos dados de 

estudos entre 1980 e 2019. Isso mostra que mais pesquisas recentes têm sido 

realizadas para determinar se outros tipos de intervenções são eficazes além do 

alongamento manual, o qual já comprovou sua eficácia ao longo dos anos. 

Os locais de realização dos estudos inclusos concentraram-se no continente 

europeu e asiático em sua maioria, com apenas uma exceção no continente norte 

americano. Dos 26 estudos em texto completo, a amostra teve distribuição nos 

continentes norte americano, africano, europeu e asiático, sendo sua maior 

concentração também nos continentes europeu e asiático. 

Com o exposto, é possível perceber que não houve estudos brasileiros, nem 

sul-americanos no geral. Isto indicaria uma carência de representatividade da 
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população brasileira, tanto em questão de incidência do torcicolo muscular congênito 

quanto em relação à nossa realidade clínica. O questionamento que permanece é se 

o TMC realmente tem uma baixa incidência no Brasil a ponto de não conseguir os 

participantes necessários para uma amostra com poder significativo para então dar 

início a um estudo, ou se existem estudos em andamento, porém ainda não 

publicados.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, com o presente estudo, podemos concluir que o alongamento 

manual é a intervenção principal com maior embasamento científico de efetividade, 

podendo ser associado à mobilização de tecidos moles ou à microcorrente 

terapêutica, reduzindo, assim, a duração requerida do tratamento para alcançar a 

amplitude de movimento adequada para a idade, diminuir os sintomas provenientes 

do torcicolo muscular congênito e prevenir as deformidades craniofaciais secundárias 

ao TMC. 

Em síntese, o tratamento conservador no torcicolo muscular congênito é o 

padrão ouro quando iniciado antes do primeiro ano de vida, obtendo um prognóstico 

ainda melhor se iniciado antes do primeiro mês de vida. Sendo assim, a fisioterapia 

desempenha um importante papel no tratamento do TMC, necessitando de 

intervenções efetivas baseadas em evidências para o melhor prognóstico e 

planejamento terapêutico individualizado. 

Há a necessidade de estudos futuros que representem a incidência do torcicolo 

muscular congênito na população brasileira atualmente, pois ainda permanece incerto 

pela classificação disponível no DATASUS (2018) englobar as malformações e outras 

deformidades congênitas do aparelho osteomuscular em um único grupo.  
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ANEXO 1 – Instrumento para extração de dados dos estudos para revisão 

 

FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

ID do estudo  

Título  

Autor(es)  

Ano  

Avaliador  

Data da avaliação  

 

2. SELEÇÃO DOS ESTUDOS COM LEITURA DE TEXTO COMPLETO 

 

Critérios Sim Não 

Quanto ao tipo de estudo   

Quanto aos participantes   

Quanto à intervenção e comparações   

Quanto aos desfechos   

 

Não prosseguir se alguma resposta for não. Cite abaixo o motivo da exclusão. 
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

 

Viés Julgamento Justificativa 

Geração da sequência de 

randomização 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 

Sigilo de alocação 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 

Mascaramento dos participantes 

e da equipe 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 

Dados faltantes 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 

Relato seletivo 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 

Outras fontes de viés 

() Baixo risco 

 () Alto risco 

() Risco incerto 
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4. CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

 

Desenho do estudo  

Unidade de análise  

País(es) onde foi executado  

Tempo de seguimento  

Critérios de inclusão  

Critérios de exclusão  

Técnica da amostragem  

Estudo foi aprovado por um comitê de ética?  

Descrição da intervenção  

Descrição do grupo controle  

Mais grupos? Descrever  

Desfechos considerados  

Houve cálculo do tamanho da amostra?  

Quais testes estatísticos foram utilizados?  

Número de perdas e número de participantes 

analisados 
 

Notas e observações  
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5. EXTRAÇÃO DOS DADOS DOS DESFECHOS 

(Observação: repetir lista para cada comparação) 

 

 Comparação: ___________________________________________________ 

 

5.1. Desfechos contínuos 

Desfechos 

Intervenção Controle 

Observação 

n Média 
Desvio 

padrão 
n Média 

Desvio 

padrão 

Desfecho 1        

Desfecho 2        

Desfecho 3        

 

 

5.2. Desfechos dicotômicos 

Estudo 

Intervenção Controle 

Observação 
Número de 

eventos 

Número de 

participantes 

Número 

de 

eventos 

Número de 

participantes 

Desfecho 1      

Desfecho 2      

Desfecho 3      
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ANEXO 2 – Instrumento para classificação da qualidade metodológica dos 

estudos selecionados 

 

Newcastle-Ottawa Assesment Scale (NOS) – Case control studies 

Wells et al. (2013) 

 

Note: a study can be awarded a maximum of one star for each numbered item whitin 

the Selection and Exposure categories. A maximum of two stars can be given for 

Comparability. 

 

Selection 

 

1) Is the case definition adequate? 

a) Yes, with independent validation.  

b) Yes, eg record linkage or based on self reports. 

c) No description. 

2) Representativeness of the cases. 

a) Consecutive or obviously representative series of cases.  

b) Potential for selection biases or not stated. 

3) Selection of controls. 

a) Community controls.  

b) Hospital controls. 

c) No description. 

4) Definition of controls. 

a) No history of disease (endpoint).  

b) No description of source. 

 

Comparability 

 

1) Comparability of cases and controls on the basis of the design or analysis. 

a) Study controls for ________________ (Select the most important factor).  

b) Study controls for any additional factor. (This criteria could be modified to 

indicate specific control for a second importante factor.)  
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Exposure 

 

1) Ascertainment of exposure. 

a) Secure record (eg surgical records).  

b) Structured interview where blind to case/control status.  

c) Interview not blinded to case/control status. 

d) Written self report or medical record only. 

e) No description. 

2) Same method of ascertainment for cases and controls. 

a) Yes.  

b) No. 

3) Non-response rate. 

a) Same rate for both groups.  

b) Non respondentes described. 

c) Rate different and no designation. 
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ANEXO 3 – Instrumento para classificação da qualidade metodológica dos 

estudos selecionados 

 

Newcastle-Ottawa Assesment Scale (NOS) – Estudos de caso-controle 

Tradução simples (não validada) 

Wells et al. (2013) 

 

Nota: um estudo pode ser concedido com o máximo de uma estrela para cada item 

numerado dentro das categorias Seleção e Exposição. Um máximo de duas estrelas 

podem ser dadas para Comparabilidade. 

 

Seleção 

 

1) A definição do caso é adequada? 

a) Sim, com validação independente.  

b) Sim, por exemplo, vinculação de registros ou com base em autorrelatos. 

c) Sem descrição. 

2) Representatividade dos casos. 

a) Série de casos consecutivos ou obviamente representativos.  

b) Potencial para vieses de seleção ou não declarado. 

3) Seleção dos controles. 

a) Controles comunitários.  

b) Controles hospitalares. 

c) Sem descrição. 

4) Definição dos controles. 

a) Sem história de doença (desfecho).  

b) Sem descrição da fonte. 

 

Comparabilidade 

 

1) Comparabilidade dos casos e controles com base no desenho ou análise. 

a) Controle de estudo para ________________ (Selecionar o fator mais 

importante).  
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b) Estudo dos controles para qualquer fator adicional (este critério pode ser 

modificado para indicar controle específico para um segundo fator 

importante).  

 

Exposição 

 

1) Verificação da exposição. 

a) Registro seguro (por exemplo, registros cirúrgicos).  

b) Entrevista estruturada onde cega o status de caso/controle.  

c) Entrevista não cega para o status de caso/controle. 

d) Autorrelato escrito ou registro médico apenas. 

e) Sem descrição. 

2) Mesmo método de apuração para casos e controles. 

a) Sim.  

b) Não. 

3) Taxa de não responsividade. 

a) Mesma taxa para ambos os grupos.  

b) Não respondentes descritos. 

c) Taxa diferente e sem designação. 


