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REZUMAT  
Acestă lucrare pune în discuție managementul torticolisului muscular congenital (TMC) și al plagiocefaliei. În cele mai multe cazuri există o fi-
brozare și o scurtare a sterno-cleido-mastoidianului (SCM), o înclinare a capului de partea afectată. Etiologia și patogeneza TMC nu este complet 
înțeleasă, dar este incriminată prezentația pelviană, traumatismele în timpul nașterii, circulara de cordon, aplicații de forceps sau vacuum. Ecogra-
fia și examenul clinic confirmă diagnosticul de TMC. Multe cazuri cu TMC pot fi tratate cu succes cu tratament conservator, utilizând stretching 
al gâtului activ și pasiv, repoziționări active, exerciții de control postural menite să favorizeze rotația capului spre partea cu SCM afectat. Severitatea 
restricției rotației, mărimea și distribuția fibrozei SCM, vârsta copilului și momentul intervenției fizioterapiei, vor influența succesul tratamentului con-
servator. O orteză de remodelare poate fi necesară pentru a corecta plagiocefalia asociată. Dezvoltarea abilităților motorii și posturale, prevenirea și  
tratamentul asimetriei faciale și a plagiocefaliei, vor fi susținute pe parcursul intervențiilor asupra TMC.

Cuvinte cheie: torticolis muscular congenital, plagiocefalie, stratching, exerciţii de control postural, ortezare pentru remodelare.

ABSTRACT 
This study discussed the management of congenital muscular torticollis and deformational plagiocephaly. A fibrotic and shortened SCM muscle ist 
the most typical finding in CMT along with a head tilt toward the involved SCM muscle.The etiology and pathogenesis of CMT is not completely 
understood but may be related to breech presentation, birth trauma, nuchal cord, or use of suction and forceps at birth. Sonography and physical exami-
nation can confirm the pathology of CMT. Most cases of infants with CMT can be succesfully managed with conservative treatment utilizing passive 
and active neck stretching exercices, active repositioning, postural control exercices to encourage the head to turn toward the involved SCM muscle 
side. The severity  of the neck rotation restriction, the amount and distribution of fibrosis in the SCM muscle, and the age of the infant at initiation 
of physical therapy intervention will influence the succes rate of coservative management. A cranial remodeling  band may be necessary to correct  
deformational plagiocephaly associated with CMT. Motor control and postural development as well as prevention and treatment of facial asymmetry and  
deformational plagiocephaly should be emphasized along with intervention of CMT.

Keywords: congenital muscular torticollis, plagiocephaly, neck stratching, postural control exercices, cranial remodeling orthoses.

Torticolisul (tortum collum)  este caracterizat prin 
retracția unilaterală a sterno-cleido-mastoidianului 
(SMC), antrenând o poziție asimetrică a capului și 
gâtului.

Face parte din categoria tipurilor de distonie cer-
vicală neparoxistică.
A. Torticolis:

Capul este: flectat anterior, înclinat spre umărul 
de partea retracției, bărbia întoarsă spre umărul opus 
retracției.

Muşchi principali afectați: splenius capitis ipsila-
teral cu bărbia, SCM controlateral posturii bărbiei, le-

vator scapulae, oblic longus capitis ipsilateral bărbiei, 
semispinal.

Muşchi secundari afectati: longissimus ipsilateral 
bărbiei și longus capitis și trapezul controlateral bărbiei.
B. Laterocolis:

Capul este înclinat lateral.
Muşchi afectați: splenius capitis unilateral,  

scalen complex ipsilateral, levator scapulae, longissi-
mus, splenius cervicis.
C.Retrocolis:

Capul este înclinat posterior.
Muşchi afectați: splenius capitis bilateral, semispi-
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nal capitis, longissimus, splenius cervicis.
D. Anterocolis:

Capul este înclinat anterior.
Muşchi afectați: SCM bilateral, scalen complex.

Clasificarea torticolisului.
I.Torticolisul neparoxistic:

a. torticolis muscular congenital;
b. torticolis osos: sindrom klippel- Feil, l. 

Down,  fracturi vertebrale, cauze inflamatorii, 
subluxație atlanto-axoidiană;

c. leziuni ale SNC sau SNP: tumori, leziuni hi-
poxic-ischemice, leziuni periferice – plex brahial;

d. ocular: paralizii m. oblic superior, strabism 
orizontal paralitic, spasm nutans;

e. afecțiuni nonmusculare – infecții retrofaringiene.
II. Torticolisul paroxistic (dinamic)

a. torticolis paroxistic benign;
b. spasmodic primar sau secundar (Huntington, 

Wilson);
c. sindromul Sandifer (reflux gastro-esofagian);
d. torticolis indus de medicamente (neuroleptice);
e. prin creșterea presiunii intracraniene (pseudo-

tumori cerebrale);
f. torticolis ca sindrom de conversie.
Torticolisul muscular congenital (TMC) se poate 

constitui:
a. în viața intrauterină prin postura prelungită 

de scurtare a SCM, aceste modificări se dato-
resc compresiei zonei anterioare a pieptului și 
umărului copilului pe zona feței. (2,6 )

b. în timpul nașterii prin traumatismul SCM, in-
cluzând și deformări ale scheletului cranio-fa-
cial de aceiași parte cu SCM afectat, obstrucții 
vasculare sau neurogene perinatale.

În timpul travaliului, poziția capului și gâtului în 
flexie anterioară, laterală și rotație, poate produce le-
ziuni ale SCM și plexului brahial, rezultând ischemie, 
edem, afectare neurologică. (6, 13)

Intervenția terapeutică trebue să fie precoce, pen-
tru a restabili mișcările normale ale gâtului și pentru 
stoparea procesului deformării craniului, a asimetriei 
faciale și dezvoltării motrice asimetrice.

Etiologia torticolisului congenital include (2,4,5): 
vascularizația deficitară a SCM, rupturi musculare, 
miozita, factori ereditari, malpoziție intrauterină.

Torticolisul se poate asocia și cu (6, 11, 12, 16, 21): 
asimetrie mandibulară homolaterală, deformări ale 
urechii, plagiocefalie, scolioză, asimetrie a pelvisului, 
luxație coxo-femurală (1 din 5 copii cu TMC prezintă 

subluxație sau luxație de șold), deformări ale piciorului. 
S-a demonstrat într-un studiu că 16% din nou 

născuții sănătoși prezentau un grad ușor de torticolis, 
cu moderată asimetrie cranio-facială. (23)

Torticolisul se definește începând cu 15⁰ diferența 
între flexia laterală a gâtului stânga-dreapta, în decu-
bit dorsal (DD).

Copiii născuți cu torticolis au risc de plagiocefalie 
în 80-90% din cazuri (10).

Dacă deformarea craniană debutează intrauterin, 
aceasta va continua după naștere, agravându-se dacă 
sugarul doarme și e menținut toată ziua în DD.

Factori favorizanți pentru producerea TMC (2, 5, 6, 
23): greutatea mare la naștere, sexul masculin, prezen-
tarea pelviană, sarcina multiplă, primiparitatea, trava-
liul prelungit, folosirea forcepsului sau vacuum.

În cazul torticolisului congenital, se poate palpa la 
nivelul SCM o formațiune tumorală fusiformă (oliva)  
cu diametrul de 1-3 cm., care apare la 14- 21 de zile 
după naștere, uneori chiar după 3 luni.

Dispare în general după 4-8 luni.
Biopsia acesteia relevă un fibrom și e caracterizată 

prin depunere de colagen și fibroblaști în jurul fibrei 
musculare, cu absența mușchiului striat normal.

Natura țesutului sugerează că afectarea a început 
prenatal și se datorează poziției în uter. (6)

S-au identificat 4 subtipuri ale torticolisului conge-
nital:

1. Tumora sternomastoidiană cu o masă discret 
palpabilă în corpul SCM. Examen radiologic 
normal.

2. Torticolis muscular cu o retracție existentă, 
dar fără a se palpa o masă tumorală în grosi-
mea mușchiului. Radiologic normal.

3. Torticolis postural, fără retracție prezentă, fără 
masă tumorală palpabilă. Radiologic normal. 
Cauze: torticolis paroxistic benign, absența 
congenitală a unuia sau mai mulți mușchi cer-
vicali sau retracția altui mușchi din zona gâtu-
lui.(Cheng)

4. Torticolis postnatal(14): ambiental, indus de 
plagiocefalie, indus de poziții preferențiale, în 
caz de paralizie cerebrală, sindrom Down, mie-
lodisplazie, disfuncții ale zonei occiput - C1.

Elemente de anatomie ale SCM:
Este compus din 4 benzi distincte:
- o bandă profundă cleido-mastoidiană plecând 

din 1/3 medială a claviculei la apofiza mastoidă;
- trei benzi superficiale: cleido-occipitală, sterno-
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occipitală și sterno-mastoidiană.
Ultimele 2 benzi superficiale au un tendon comun 

atașat la marginea superioară a sternului.Sterno-occi-
pitalul cu cleido-occipitalul se inseră pe linia nucală 
superioară, în timp ce sterno-mastoidianul se inseră 
pe marginea superioară și anterioară a mastoidei.

SCM este inervat de nervul cervical  II  și porțiunea 
spinală a n. accesoriu  (care inervează și porțiunea su-
perioară a trapezului).

Copiii cu torticolis rezultat din malpoziție intrau-
terină prezintă și afectare a trapezului superior de 
aceiași parte.

Diagnosticul diferențial: (1, 7)
Să reținem faptul că 1 din 5 copii cu torticolis pos-

tural, nu are o etiologie musculară.
1. Torticolis malformativ (anomalii ale bazei 

craniului, ale articulațiilor cranio-rahidiene 
sau ale vertebrelor cervicale). Apare mai târziu 
decât torticolisul congenital. Este diagnosticat 
radiologic.

2. Torticolisul neurologic: suferința la nivelul fo-
sei posterioare sau a regiunii bulbare. Se asoci-
ază cu hipertensiune intracraniană.

3. Afecțiuni osoase constituționale: acondropla-
zia, malformația Morquio, malformația Hur-
ler, sindromul klippel- Feil.

4. Torticolis infecțios (sindromul Grisel, ca-
uzat de IACRS, abcese retrofaringiene, 
otomastoidite,etc). Nu e prezent la naștere.

5. Sindromul kISS ( kinematic Imbalances due 
to Suboccipital Strain) - 8% din populație. (1)

Descris ca o perturbare funcțională a simetriei 
cranio-cervicale, caracterizată prin: înclinare a capu-
lui, asimetrie a feței și craniului, mișcări asimetrice ale 
membrelor, posturi unilaterale ale trunchiului, aplati-
zări laterale sau mediale ale occiputului, porțiuni  de 
alopecie în zona posterioară a capului, perturbări ale 
somnului, mișcări stereotipe ale capului, copilul plân-
ge frecvent, mai ales când e pus în căruț sau în scaunul 
de mașină.

la copilul netratat sau la adult, se descriu: 
dificultăți de concentrare, învățare, hiperkinezie, ce-
falee, tinitus, vertij, retard în dezvoltare, deficit motor, 
tulburări de echilibtu, hernii discale.

Factori favorizanți - aceiași ca cei pentru torticolis.
Modificari structurale si functionale: (2, 5, 11, 12, 25)
- copilul nu-și poate menține aliniamentul pe linia 

mediană a capului, dată fiind retracția și dezechilibrul 
muscular cervical;

- copilul are diminuate rotația homolaterală a gâ-
tului, flexia și extensia heterolaterală;

- apar modificări cranio-faciale: asimetrii ale 
structurii scheletice cranio-faciale, asimetrii ale mus-
chilor masticatori si linguali, lipsa de dezvoltare a ma-
xilarului homolateral, hipoplazie mandibulară (semn 
precoce al TMC), ascensiune a articulațiilor temporo-
mandibulare, probleme de ocluzie dentară, orientare 
postero- inferioară a urechii homolaterale, asimetrie a 
ochilor, cel homolateral mai mic, deviație a bărbiei și 
nasului, deformare a bazei craniului.

S-a demonstrat relația dintre torticolisul congenital, 
asimetria cranio-facială și subluxația coloanei cervicale. 
26 din 30 pacienți au prezentat subluxații C1-C2.

Aceasta ar explica asimetria restantă a capului și 
gâtului la copiii care au făcut totuși kinetoterpie în 
mod intensiv.

În afara de SCM, în torticolisul muscular mai pot 
apare retracții ale mușchilor: platisma, scalen, hioid, 
cei ai limbii, mușchi faciali, contribuind la deficiențe 
ale motricității bucale și la insuficiența controlului ca-
pului în decubit ventral (DV).

Se mai descriu: curburi ale coloanei dorsale în 
plan sagital, cu concavitatea spre TMC, persistența 
RTCA, poziționare asimetrică a bazinului: șoldul fa-
cial în abducție, cel occipital în adducție.

Când copilul va achiziționa postura șezând, va 
apare o dublă curbură a coloanei pentru a compensa 
înclinarea capului și cea a bazinului.

Limitarea mişcărilor (11, 12):
Copilul cu TMC prezintă: permanentă asimetrie a 

mișcărilor capului, asimetrie a reflexelor primitive, își 
folosește mai puțin mâna homolaterală, câmpul vizu-
al homolateral se micșorează, apar asimetrii în modul 
de rostogolire, târâre, mers, incompleta dezvoltare a 
reacțiilor automate posturale, persistența asimetriei 
posturale duce la deformări structurale ca: oblicitatea 
pelvisului și scolioza.

Copilul se va comporta ca un hemiplegic: are 
dificultăți în a ține o greutate în membrul superior 
(MS) homolateral

- în extensia și supinația antebrațului pe linia mediană
- în folosirea MS în reacțiile de apărare și echilibru.
În afara limitării mișcărilor zonei cervicale, sunt 

afectate și sistemele senzoriale (vederea și funcția ves-
tibulară), organizarea posturală, orientarea, schema 
corporală.

Etapele de dezvoltare motorie evoluează atipic, 
având în vedere că subsistemele (vizual, vestibular, 
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somato-senzorial și musculo-scheletal) se dezvoltă 
asimetric.

Anamneza şi examinarea în serviciul de recupe-
rare: (12, 13)

-trebue apreciată evoluția prenatală, sexul, evoluția 
nașterii, alte eventuale anomalii congenitale, studiate,  
alte investigații efectuate;

- ne interesăm cât timp stă copilul în căruț, sau 
orice tip de leagăn, sau scaun pentru sugari, cât timp 
este poziționat în DD sau DV, în ce poziție doarme, 
în ce parte preferențială își ține rotat capul, cum este 
alimentat, eventuala medicație, ce intervenții de rea-
bilitare a mai avut;

- sistemul musculo-scheletic trebue examinat în 
amănunțime pentru a aprecia restricția jocului arti-
cular, retracția SCM și a trapezului superior, asime-
tria extensiei și flexiei zonei cervicale controlaterale, 
existența pliurilor tegumentare;

- mobilizarea pasivă a capului permite determina-
rea amplitudinii mișcării de rotație dreapta-stânga;

- ușoara tracțiune a coloanei cervicale va permite 
aprecierea abilității copilului de a-și alinia coloana și de 
a elimina tendința poziției indusă de retracția SCM;

- tracțiunea ușoară a zonei dintre umăr și zona oc-
cipitală, va permite aprecierea retracției trapezului su-
perior, a scalenului și a mușchilor posteriori ai gâtului 
homolaterali;

- mișcările pasive ale gâtului vor fi evaluate în DV, 
cu capul și gâtul în afara mesei de examinare; 

- se vor observa mișcările centurii scapulare și ale 
brațului de aceiași parte, vizând mișcările de adducție 
și flexie ale bratului, cele de supinație ale antebrațului;

- se va urmări poziția trunchiului prin schimbarea 
greutății corpului pe câte un picior, precum și poziția 
MI homolateral și a pelvisului la încărcarea acestora 
(la sugarul mare);

- mișcările coloanei vertebrale vor fi evaluate în 
cazul unei micșorări a extensiei, a flexiei anterioare și 
laterale, a rotației;

- postura capului, mișcările pasive și active, vor 
fi evaluate în DV și în șezând, copilul urmărind un 
obiect sau o persoană. Este bine să se măsoare un-
ghiurile;

- examinarea musculaturii afectate include și pal-
parea mușchilor pentru a aprecia calitatea tonusului 
sau existența unor posibile tumori. Mușchiul afectat va 
fi examinat d.p.d.v. al extensibilității în diverse posturi;

- solicitarea mișcărilor voluntare se va realiza îm-
potriva gravității, sau cu eliminarea acesteia;

- se va observa și o eventuală asimetrie a șoldurilor, 
lungimea MI, se va aprecia abducția șoldurilor. 
Incidența displaziei de șold asociată torticolisului este 
de 8-20%, de multe ori de aceiași parte.

Plagiocefalia şi asimetria facială (9, 14, 15, 23, 25):
- pentru aprecierea corectă a asimetriilor sunt ne-

cesare fotografii frontale, de profil, posterioare, ale 
vertexului, submentoniere;

- se vor descrie asimetriile, în ce zonă (occipito-
parietală sau temporală, etc.), asimetria mușchilor fa-
ciali, îngustarea spațiului articular temporo-mandibu-
lar, alinierea limbii și a maxilarului, mișcările lor;

- în plagiocefalie, occiputul și osul frontal se defor-
mează din cauza compresiunii craniului între oasele 
pelvisului și zona lombo-sacrată a mamei în ultimul 
trimestru al sarcinii;

- cea mai obișnuită prezentare craniană este oc-
cipitală stg. anterioară (în corelație cu SCM stg.) cu 
aplatizarea zonei occipitală dr. si frontală stg;

- plagiocefalia poate fi de aceiași parte sau de par-
tea opusă torticolisului.

Factorii de risc ce predispun la plagiocefalie: 
oligoamnios, malformații uterine, cefalhematomul, 
complicații ale nașterii, poziționarea postnatală,  
primiparitatea, sexul masculin, torticolisul muscular.

Progresia plagiocefaliei se oprește în jurul vârstei 
de 6 luni, când sugarul începe să șadă independent. 
Totuși, unele studii precizează că asimetria cranio- 
facială încă prezentă la 6 luni, va persista și la 
adolescență și vârsta adultă. (Mullliken)

Copilul cu plagiocefalie va fi examinat și oftalmo-
logic, auditiv ca vocalizare, ca și d.p.d.v. al reacțiilor 
automate, postura, dezvoltare motorie.

Terapia fizică: (2, 4, 8, 9, 20, 24, 25)
- imediat după naștere, gâtul fiind hipoton, se  

recomandă o orteză cervicală soft din fetru pentru 
a limita înclinarea laterală. Eventual blânde mișcări  
pasive pentru mobilitatea gâtului;

- patul copilului va fi orientat în așa fel, încât să-și 
privească mama în sensul corecției torticolisului;

- jucăriile, ca și sursa de lumină vor fi plasate tot în 
sensul corector;

- nu va fi poziționat pentru somn în DV, care va 
fixa postura incorectă, copilul menținând capul de 
partea indoloră;

- vârsta la care se începe reeducarea propriu-zisă 
este de cca 1 lună pentru metoda Vojta sau 2-3 luni 
pentru metodele clasice, când copilul vede mai bine 
de aproape și apare controlul capului;
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- scopul terapiei este de a elonga SCM, de a-i reda 
elasticitatea și de a întări musculatura antagonistă;

- stretching de 3 ori săptămânal executat de ki-
netoterapeut constând în 3 repetări a 15 elongații a 
SCM de 1 secundă cu 10 sec. pauză;

- familia va fi instruită să execute în restul tim-
pului de 4-5 ori pe zi elongații și rotații ale gâtului 
de către 2 persoane (cam 40 exerciții  pentru fiecare 
set) și rotații, flexii, extensii laterale (10 seturi  pentru  
fiecare exercițiu de 10 sec. durata);

- exercițiile se realizează de către 2 persoane, co-
pilul în DD, cu capul în afara mesei. O persoană sta-
bilizează sternul, umerii, scapula, cealaltă va executa 
stretching-ul:

De ex. pentru torticolis stg.:
a) extensie asimetrică a gâtului spre dr. pentru a 

elonga SCM stg. și muschii anteriori ai gâtului
b) flexie asimetrică a gâtului spre dr. pentru 

elongația trapezului sup. stg. și musculatura posteri-
oară cervicală.

c) flexie laterală asimetrică dr. a gâtului  pt. elon-
gatia SCM stg.

d) rotație la stg. a gâtului pentru elongația SCM stg.

În timpul exercițiilor se vor urmări semnele vita-
le: schimbarea coloritului feței, frecvența respirației, 
eventuale bătăi ale aripilor nasului, ceea ce va conduce 
la oprirea terapiei. Mișcările pasive se execută lent, iar 
stretching-ul nu se va executa împotriva rezistenței 
active a copilului. Acesta își exprimă disconfortul prin 
posturi tensionate ale corpului, arcuiri, grimase, țipăt.
Stresul copilului se combate prin comprese calde lo-
cale, efleuraj, stretching efectuat dupa baie.

În clinica noastră tratamentul constă în terapia 
Vojta, și în elongațiile descrise mai sus.

În cazul sindromului kISS, se recomandă:
- fie terapia Vojta
- fie terapia Arlen, care constă în percuții scurte 

cu mediusul  terapeutului în zona atlasului, ceea ce va 
modifică perturbarea tonusului muscular și a sistemu-
lui vegetativ. 

Sunt necesare câteva ședinte. În prealabil se face  
radiografia coloanei cervicale.

Contraindicațiile mobilizărilor pasive: anoma-
lii osoase, fracturi, sindrom Down, mielomeningo-
cel, probleme cardio-respiratorii, TBC, osteomielita, 
afecțiuni maligne, șunt ventriculo-peritoneal, laxitate 
importantă ligamentară, malformație Arnold-Chiari.

Biomecanica stretching-ului (13):
Ținând cont de originea și inserția SCM, acestea 

fiind stabilizate, putem stabili modul de elongație:
- rotație ipsilaterală;
- flexie laterală controlaterală;
- extensie asimetrică controlaterală cu punct de 

plecare alinierea neutră a coloanei cervicale;
- exercițiile se fac exclusiv de către 2 persoane, una 

trebuind să asigure stabilitatea umerilor și asigurarea 
paralelismului acestora cu pelvisul;

- pentru menținerea rezultatelor obținute prin 
stratching, copilul va fi antrenat să-și tonifice mușchii 
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antagoniști SCM, dezvoltându-și  controlul spre linia 
mediană.

De ex.: să-și plaseze urechea pe umărul controla-
teral, să realizeze flexia și extensia spre partea contro-
laterală și rotația capului și gâtului spre partea torti-
colisului.

la 15 luni copilul este capabil să execute aceste 
mișcări după comanda verbală sau prin imitație, dacă 
a fost tratat corect până la această vârstă.

Ortezarea (2, 13, 22 ):
Se recomandă orteza cervicală soft pentru 

poziționare inversă cu cea produsă de torticolis. Este 
indicată sugarilor de la 3-4 luni, cu o înclinare con-
stantă a capului de minimum 5⁰, menținută cca 80% 
din perioada de veghe.

Copilul trebue sa realizeze flexie pasivă laterală a 
gâtului de minimum 10⁰ de partea indemnă, sau din 
Dl să realizeze îndreptarea capului de partea afectată.

Orteza nu va fi folosită ca un suport pasiv perma-
nent, căci poate genera deprimarea zonei umărului de 
partea sănătoasă și o arcuire a coloanei cervicale.

Orteza nu va fi purtată în căruț sau în timpul somnului.
Se vor urmări semnele vitale permanent, ca și inte-

gritatea tegumentelor.
Managementul medical (6, 17, 20, 25):
- se vor urmări la fiecare 3 luni normalizarea 

mișcărilor la nivelul gâtului, lipsa regresiei;
- pediatrul va urmări eventuala plagiocefalie și 

dacă sunt modificari în poziția coloanei;
- se vor nota eventualele devieri în dezvoltarea man-

dibulei, dizarmonii ocluzionale, tulburări de masticație.
Intervenții chirurgicale (2, 3, 17, 19)
- survin numai după 6 luni de tratament fizioterapic 

intensiv, timp în care nu se constată nici o ameliorare;
- indicația chirurgicală include o menținere a în-

clinarii capului, deficit al rotației pasive, o flexie la-
terală a gâtului mai mare de 15⁰, o fibrozare a SCM, 
lipsa corecției plagiocefaliei;

- procedeele chirurgicale: secțiunea în unul sau 
mai multe puncte ale SCM, totala excizie a SCM, mi-
oplastie funcțională a SCM, chirurgie endoscopică–  
conservă structurile neuro-vasculare;

- intervenția chirurgicală e indicată între 10 luni- 
5 ani. S-a constatat că cei operați la 10-12 luni au 
șansele cele mai mari să-și corecteze asimetria facială 
și craniană,

- pentru cazurile netratate, descoperite la 5-7 ani, 
se practică tenotomii cu alungire a SCM sau plastii 
pentru alungirea musculară.

Plagiocefalia (14, 16, 19, 22):
Cheia succesului tratamentului plagiocefaliei aso-

ciată torticolisului congenital, este  reprezentată  de 
diagnostic și tratament precoce.

Aproape 80% din creșterea craniului are loc înain-
te de vârsta de 12 luni.

Deformările craniene:
- zona fronto-temporală de partea torticolisului și 

zona occipito-parietală de partea opusă sunt turtite;
- zonele de partea opusă sunt proeminente.
Rezultă o asimetrie facială prin reducerea înălțimii 

feței de partea torticolisului, dezvoltând cu timpul he-
mihipoplazie.

Examinarea clinică ține seamă: de vârstă și de răs-
punsul la tratamentul conservator al torticolisului.

În funcție de acestea se va stabili conduita medi-
cală în continuare.

Recomandarea este ca orice nou născut cu asime-
trie a bolții craniene mai mare de 4mm. să fie dispen-
sarizat și i se va recomanda un program special pentru 
poziționarea în timpul somnului.

Familia va fi instruită să împiedice poziționarea 
copilului în Dl pe partea turtită a craniului.

Timpul ideal pentru a obține rezultate este în prime-
le 3 luni de viață, când oasele craniului sunt maleabile.

Dacă după această vârstă torticolisul persistă, dacă 
copilul păstrează postura incorectă și plagiocefalia de-
vine evidentă, recomandarea este de remodelare crani-
ană cu orteza dinamică pentru cranioplastie (ODC).

În prealabil se fac măsurători antropometrice, sca-
nări din diverse poziții și unghiuri.

Orteza se aplică copiilor peste 4 luni și va exercita 
presiuni asupra proeminențelor craniene anterior și 
posterior.Copilul va fi controlat bisăptămânal pentru 
corecții.

Nu sunt permise zone de hiperemie ale pielii capu-
lui persistente mai mult de 30’ de la scoaterea ortezelor.

Orteza este folosită 23h. din 24, o oră fiind nece-
sară igienei și mobilizărilor.

Durata tratamentului depinde de severitatea pla-
giocefaliei și de vârsta când a început tratamentul . 
Rezultatele obținute în USA  sunt prezentate ca ex-
celente.

Intervenția fizioterapiei: (2, 10, 13, 14, 18)
- mobilizări pasive ale gâtului, trunchiului, 

extremităților;
- rotații simetrice ale capului de la linia mediană 

la 80⁰ dreapta și stânga, din DD, DV, din șezând și 
ortostatism (în funcție de vârstă);
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- alinieri active în joacă, pe linia mediană a capului 
și trunchiului spre partea afectată;

- ex. de rezistență  antigravitațională a trunchiului 
și gâtului, cu simetrie spre partea afectată și spre cea 
indemnă;

- ex. simetrice dreapta-stânga, ex. de redresare și 
echilibru;

- ex. de înclinare activă a capului spre partea in-
demnă, cu sau fără rotație spre partea afectată.

Există o serie de factori care contribuie la 
persistența asimetriei la copilul cu torticolis și la  
retardul în dezvoltarea motorie: lipsa de echilibrare a 
capului în timpul somnului în DD, poziționarea de-
fectuoasă în căruț, pe scăunel sau în leagăn.

Copiii care nu sunt poziționți niciodată și în DV 
și care sunt ținuți mult timp în cărucior, nu au posibi-
litatea de a achiziționa  controlul capului, nici dezvol-
tarea forței mușchilor extensori ai gâtului.

Se pot dezvolta astfel : infecții ale urechii, dificultăți 
în apariția dentiției, copilul plânge frecvent, este obo-
sit, indispus.

Este obligatorie instruirea mamei pentru 
poziționarea sugarului în timpul zilei, pentru a nu-l  
lăsa în permanență în DD. ( Timming Time)

- copilul va fi luat în brțte, cu capul sprijinit de 
umărul mamei;

- va fi pus în DV pe o păturica pe podea, cu jucării 
în jur, eventual mama se va așeza în fața lui  în DV, 
încercând să-i stimuleze  extensia mușchilor parave-
trebrali pentru un control al capului ( după 3 luni);

- va fi poziționat în DV pe coapsa mamei, stimu-
lându-i ridicarea capului;

- va fi poziționat pe o minge Bobath în DV și ba-
lansat înainte și inapoi;

- din DD, va fi ușor tras de mâini pentru a-i favo-
riza controlul capului, exercțiu care se poate face fie ca 
flexie anterioară a trunchiului, fie prin lateral;

- mama șezând „turcește” pe sol va poziționa suga-
rul în șezând între coapse și va imprima mișcari late-
rale ca exerciții de redresare și echilibru.

Aceste exerciții vor fi executate de 2 ori pe zi și vor 
contribui mult la dezvoltarea motorie a copilului și la 
evitarea plagiocefaliei posturale.

Când torticolisul nu este corectat, retracția SCM 
nefiind corectată, intervine un recul al antagoniștilor 
prin exces de elongație, deci o slăbire a acestora.

Copiii cu torticolis congenital au un plan de dez-
voltare neuromotorie atipic, datorita tulburărilor 
musculo-scheletice aparute în perioada intrauterină 
sau în primele luni de viață.

Bazele anatomice și fiziologice necesare dezvol-
tării în primul an de viață sunt limitate din cauza 
dezvoltării unor modele asimetrice care vor fi cauza 
întârzierii motorii.

Aceasta costitue un argument in plus pentru un 
tratament cât mai precoce și susținut al torticolisului 
muscular congenital.

CElE 4 POSTURI DE ElONGAȚIE: cu ex-
tensia capului, cu flexia capului,  în rotatie spre dr.,  
rotație spre stg.

(copil cu torticolis stg.)
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*
*         *

Torticollis (tortum collum) is characterized by 
unilateral retraction of sternocleidomastoid muscle 
(SCM), resulting in an asymmetric position of the 
head and neck. It belongs to non-paroxysmal types of 
cervical dystonia. 

A. Torticollis:
The head is: flexed forward, leaning toward the 

shoulder on the side of the retraction, chin turned 
towards the shoulder opposite the retraction.

Main muscles involved: splenius capitis ipsilateral 
the chin, SCM controlateral the chin posture, levator 
scapulae, oblique longus capitis ipsilateral the chin , 
semispinal

Secondary muscles involved: longissimus 
ipsilateral the chin, longus capitis and trapezius 
controlateral chin posture.

B. Laterocollis:
The head tilts from side to side. 
Muscles involved: unilateral splenius capitis, 

ipsilateral scalene complex, levator scapulae, 
longissimus, splenius cervicis.

C. Retrocollis:
The head tilts backward.
Muscles involved: splenius capitis bilateral, 

semispinal capitis, longissimus, splenius cervicis.
D. Anterocollis:
The head tilts forward.
Muscles involved: bilateral sternocleidomastoid, 

scalene complex.
Classification of Torticollis
Non – paroxymal Torticollis:
a. congenital muscular torticollis;
b. bone torticollis: klippel-Feil, l. Down, 

syndrome, vertebral fractures, inflammatory 
causes, atlantoaxial subluxation;

c. damage to the CNS or PNS: tumours, 
hypoxic-ischemic lesions, peripheral lesions - 
brachial plexus;
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d. eye level: superior oblique palsy, paralytic 
horizontal strabismus, spasmus nutans;

e. non-muscular conditions - retropharyngeal 
infections.

Paroxymal Torticollis (Dynamic)
a. benign Paroxymal Torticollis;
b. primary or Secondary Spasmodic Torticollis 

(Huntington, Wilson);
c. sandifer syndrome (gastroesophageal reflux);
d. torticollis induced by drugs (neuroleptics);
e. torticollis induced by increased intracranial 

pressure (cerebral pseudo tumours);
f. torticollis as conversion syndrome.
Congenital muscular torticollis (CMT) may 

originate:
a. during the intrauterine life, as a result of 

prolonged posture that shortens the SCM 
muscle; these modifications are due to the 
compression of the front area of the child’s 
chest and shoulder area on the child’s face (2.6);

b. during birth, by the trauma of SCM, including 
cranio-facial skeletal deformities on the same 
side with affected SCM, perinatal vascular or 
neurogenic obstructions.

During labour, the position of the head and neck 
in forward, lateral and rotational flexion may damage 
the SCM and the brachial plexus, resulting in ischemia, 
oedema, and neurological impairment. (6, 13)

Therapeutic intervention should start early to 
restore the normal movement of the neck and to stop 
the process of skull deformation, the facial asymmetry 
and asymmetric motor development.

The etiology of congenital torticollis includes 
(2,4,5): SCM poor vascularization, muscle tears, 
myositis, hereditary factors, intrauterine malposition

Torticollis may also associate with (6, 11, 12, 16, 
21): homolateral mandibular asymmetry, deformation 
of the ear, plagiocephaly, scoliosis, asymmetry of the 
pelvis, coxofemoral luxation (1 in 5 children with 
the CMT has hip subluxation or dislocation), foot 
deformities. 

It has been shown in a study that 16% of healthy 
infants showed a slight degree of torticollis with 
moderate craniofacial asymmetry. (23) Torticollis 
is defined from 15⁰ difference between the lateral, 
left to right flexion of the neck, in supine position 
(SP). Children born with torticollis are at risk of 
plagiocephaly in 80-90% of cases (10). If cranial 
deformation begins in utero, it will continue after 

birth, thus aggravating if the baby sleeps and it is 
maintained in SP all day.

Factors that favour the emergence of CMT (2, 5, 
6, 23): weight at birth, male sex, breech presentation, 
multiple pregnancy, first pregnancy, prolonged labour, 
use forceps or vacuum.

In the case of congenital torticollis, when touching 
the SCM a spindle shaped tumour swelling (olive) may 
be felt, with a diameter of 1-3 cm, which occurs 14 to 
21 days after birth, sometimes even after 3 months.

Generally, it disappears after 4-8 months. Its 
biopsy reveals a fibroid and it is characterized by 
deposition of collagen and fibroblasts around the 
muscle fibre, with the absence of normal striated 
muscle. The nature of that tissue suggests the damage 
has started during prenatal period and is due to the 
position in the womb. (6)

Four subtypes of congenital Torticollis have 
been identified:

1. Sternocleidomastoid tumour with a discrete 
palpable mass in the body of the SCM. 
Normal radiological examination.

2. Muscular torticollis with existing retraction, 
but without a palpable tumour mass inside the 
muscle tissue. Radiologically normal.

3. Postural torticollis, without retraction, 
without palpable tumour mass. Radiologically 
normal. Causes: Benign paroxysmal torticollis, 
congenital absence of one or more cervical 
muscles or retraction of other muscles of the 
neck. (Cheng)

4. Postnatal torticollis (14): environmental, 
induced by plagiocephaly, induced by 
preferred positions, in case of cerebral palsy, 
Down syndrome, myelodysplasia, dysfunction 
of the occiput area - C1.

Anatomic elements of SCM:
It consists of four distinct portions:
- a deep cleido-mastoid portion starting from the 

medial third of the clavicle to the mastoid apophysis;
- three superficial portions: cleido-occipital, 

sterno-occipital and sterno-mastoid.
The last 2 superficial portions have a common 

tendon attached to the top of the sternum. The 
sterno-occipital portion together with the cleido-
occipital one are inserted in the superior nuchal line, 
while the sterno-mastoid portion is inserted on the 
upper and front part of the mastoid process.

SCM is innervated by the cervical nerve II and 
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the spinal portion of the accessory nerve (which 
also innervates the upper portion of the trapezius). 
Children with torticollis resulted from intrauterine 
malposition also suffer from impairment of the upper 
trapezius on the same side.

Differential diagnosis: (1, 7)
It should be noted that 1 in 5 children with postural 

torticollis, does not have a muscular aetiology:
1. Malformative torticollis (abnormalities of  

the skull base, cranial-spinal joints or cervical  
vertebrae). It appears later in life than 
congenital torticollis. It is diagnosed 
radiologically.

2. Neurological torticollis: pain in the posterior 
fossa or bulbar region. It is  associated with 
intracranial hypertension.

3. Disorders in constitutional bones: 
achondroplasia, Morquio’s syndrome, Hurler’s 
syndrome, klippel-Feil syndrome.

4. Infectious torticollis (Grisel’s syndrome caused 
by acute upper respiratory tract infections, 
retropharyngeal abscess, otomastoiditis, etc). 
It is not present at birth.

5. kISS syndrome (kinematic Imbalances due to 
Suboccipital Strain) - 8% of the population.(1)

Described as a functional disturbance of the 
cranio-cervical symmetry, characterized by: head tilt, 
asymmetry of the face and skull, asymmetrical limb 
movements, unilateral posture of trunk, lateral or 
medial flattening of occiput, portions of alopecia in 
the back of the head, sleep disturbances, stereotyped 
movements of the head, the infant cries frequently, 
especially when put in the perambulator or car seat. 

In untreated children or adults, the following 
symptoms are described: difficulty in concentrating 
and learning, hyperkinesia, headache, tinnitus, vertigo, 
growth retardation, motor deficit, balace disorders, 
herniated disc.

Factors favouring the syndrome- the same as those 
for torticollis.  

Structural and functional changes: (2, 5, 11, 12, 25)
- the child cannot maintain alignment on 

the midline of the head, given the retraction 
and heterolateral neck muscle imbalance;

- the child has diminished homolateral neck 
rotation, flexion and heterolateral extension;

- craniofacial changes appear: asymmetry 
of craniofacial skeletal structure; asymmetry of 
masticatory and lingual muscles; lack of development 

of homolateral jaw; mandibular hypoplasia (early sign 
of CMT); ascent of temporomandibular joints; dental 
occlusion problems; posterior inferior orientation 
of the homolateral ear; asymmetry of the eyes, the 
homolateral eye being smaller; deviation of the chin 
and nose; deformation of the skull base.

The relationship between congenital torticollis, 
cranio-facial asymmetry and subluxation of the 
cervical spine has been demonstrated. 26 out of 
30 patients had C1-C2 subluxations. This would 
explain the remainder asymmetry of the head and 
neck in children who have still made kinesiotherapy 
intensively. Apart from SCM, in muscular torticollis 
retractions of other muscle can occur, too: platysma, 
scalene, hyoid, muscles of the tongue, facial muscles, 
contributing to impaired motility of mouth and lack 
of head control in ventral decubitus (VD).

Other characteristics:
- curvatures of the thoracic spine in the sagittal 

plane, with the concavity towards CMT;
- persistence of the aymmetrical tonic neck reflex 

(ATNR);
- asymmetric positioning of the pelvis: when the 

facial side of the hip is in abduction, the occipital side  
is adducted.

When the infant will aquire the sitting posture, 
there will be a double curvature of the spine to 
compensate for the tilt of the head and the pelvis.

Limitation of the movements (11, 12):
The child with CMT has: permanent asymmetry 

of head movements; asymmetry of primitive reflexes; 
it uses homolateral hand less; homolateral visual field 
shrinks; there are asymmetries in rolling, crawling, 
walking; incomplete development of automatic 
postural reactions; persistence of postural asymmetry 
leads to structural deformations such as: pelvic 
obliquity and scoliosis.

The infant will behave like a paralyzed person, 
having difficulty in: keeping a weight in the 
homolateral upper limb (Ul); midline extension and 
supination of the forearm; using the Ul in defence 
and balance reactions.

Besides limited the cervical movements other 
affections manifest themselves, too: sensory systems 
(vision and the vestibular function), postural 
organization, orientation and body schema. The 
motor development stages evolve atypically, since 
the subsystems (visual, vestibular, somatosensory and 
musculoskeletal) develop asymmetrically.
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Anamnesis and examination in the rehabilitation 
centre: (12, 13)

- the prenatal development, gender, birth 
development must be assessed, other possible 
congenital abnormalities need to be studied, and 
other investigations should be carried out;

- we shall find out how much time the infant 
spends in the perambulator, or any in any type of swing 
or infant seat; how long he is positioned in DD or VD 
while he sleeps, in what  preferred direction he has 
his head rotated, how is he fed, any medication, what 
other rehabilitation interventions he  had undergone;

- the musculoskeletal system should be examined in 
detail to assess the restriction of the articular mobility, 
the retraction of the SCM and upper trapezius, the 
asymmetry of the extension and flexion of the cervical 
contralateral area, the existence of skin folds;

- passive motion of the head allows the 
determination of the amplitude of the rotation left- 
right movement;

- slight traction of the cervical spine allows the 
assessment of the infants ‘s ability to align his spine 
and to eliminate the tendency of the position induced 
by the retraction of SCM;

- pulling slightly at the area between the shoulder 
and the occipital zone will permit the assessment of 
the retraction of the upper trapezius, scalene and of 
the posterior homolateral muscles of the neck;

- passive movements of the neck will be evaluated 
in VD, with head and neck off the exam table;

- the movements of the shoulder girdle will be 
observed and of the arm on the same side, targeting 
the movements of adduction and flexion of the arm, 
and those of supination for the forearm;

- the position the trunk when moving the body 
weight from one leg to another will be followed as well 
as the position of the homolateral lower limb (ll) and 
of the pelvis at their loading (in the older infant);

- the movements of the spine will be assessed in 
case of a decrease in extension, anterior and lateral 
flexion, and rotation;

- head posture, passive and active movements 
will be assessed in VD and sitting position, the child 
following an object or a person. It is a useful idea to 
measure the angles;

- examination of the affected muscles includes 
muscle palpation to assess the quality of tone or 
possible existence of tumours. The affected muscle will 
be examined from the perspective of its extensibility 

in various positions;
- request for voluntary movements will be 

answered against gravity, or by eliminating it;
- a possible asymmetry of the hips might be noted, 

too; The length of the ll will be assessed as well as 
the hip abduction. The incidence of hip dysplasia 
associated with torticollis is of 8-20 %, often on the 
same side of the body.

Plagiocephaly and facial asymmetry (9, 14, 15, 
23, 25):

- to assess asymmetries accurately, front, profile 
and rear photos of the vertex, and of the submental 
triangles are required;

- asymmetries and their location areas will be 
described (either occipito-parietal or temporal, etc.), 
as well as the asymmetry of facial muscles, narrowing 
of the temporomandibular joint space, alignment of 
the tongue and of the jaw and their movement;

- in plagiocephaly, occiput and frontal bone are 
deformed due to compression between the mother’s 
pelvic bones and lumbar-sacral region during the last 
trimester of pregnancy;

- the most common skull presentation is left 
occipital anterior (in conjunction with left SCM) 
with flattening of the right occipital area and the left 
frontal one;

- plagiocephaly may be on the same side or the 
opposite side of torticollis.

Risk factors predisposing to plagiocephaly: 
oligoamnios, uterine malformation, cephalhematoma, 
complications at birth, postnatal positioning, first 
pregnancy, male sex, muscular torticollis.

Progression of plagiocephaly stops around 
the age of 6 months, when the baby begins to sit 
independently. However, some studies indicate that 
craniofacial asymmetry still present at 6 months, will 
persist in adolescence and adulthood. (Mullliken)

The child with plagiocephaly will have his eyes 
examined, his hearing with vocalization, as well as 
from the perspective of automatic reactions, posture, 
and motor development.

Physical therapy: ( 2, 4, 8, 9, 20, 24, 25)
- immediately after birth, the neck being hypotonic, 

a soft cervical orthosis made of felt is recommended 
to limit body lateral bend. Eventually gentle passive 
movements for neck mobility;

- baby’s bed will be oriented so as to look at his 
mother in the direction of the correction of torticollis;

- toys, as well as the light source will be also placed 
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in the direction that induces correction.
- during sleep, the child will not be positioned in 

VD, which will fix the incorrect posture, keeping the 
head of the child on the painless side;

- the age at which the actual rehabilitation starts is 
about 1 month for the Vojta method, or 2-3 months 
for conventional methods, when the child sees better 
at near and control of head appears;

- the goal of therapy is to elongate SCM, to restore 
elasticity and strengthen the antagonist muscles;

- stretching executed 3 times weekly by the 
kinesiotherapist consisting in 3 repetitions of 15 
elongations of SCM of 1 second with 10 seconds break;

- during the rest of the time, the family will be 
instructed to execute elongations and rotations of the 
neck by 2 persons, 4-5 times daily (about 40 exercises 
per set) together with rotation, flexion, lateral 
extensions (10 sets for each exercise for a duration 10 
seconds);

- exercises are done by two people, with the child 
in DD, head off the table. One person stabilizes the 
sternum, shoulders, scapula, the other will run the 
stretching.

Example for left torticollis:
a) Asymmetric extension of the neck to the right 

to elongate left SCM and anterior muscles of the 
neck;

b) Asymmetric flexion of the neck to the right 
to elongate the upper left trapeze and the posterior 
cervical muscles;

c) Asymmetrical lateral right flexion of the neck to 
elongate the left SCM;

d) Rotation of the neck to elongate the left SCM. 
During the exercises the following vital signs will 

be tracked: changing the face colouring, respiratory 
rate, any nose wings beats, leading to cessation of 
therapy. Passive movements will be executed slowly and 

stretching will not be run against the active resistance 
of the infant. It expresses discomfort through tense 
postures of the body, arching, grimacing, crying. The 
infant’s stress is countered by local warm compresses, 
effleurage, stretching performed after bathing.

In our clinic, the treatment consists of Vojta 
therapy, and in stretching described above.

In case of kISS syndrome it is recommended:
- Either Vojta therapy,
- Or Arlen therapy, which consists of short 

percussion with therapist’s medius finger in the atlas 
area, which will change the disturbance of muscle 
tone and of the vegetative system.

Several sessions are needed. At first, cervical spine 
radiography is done.

Contraindications for passive mobilizations: 
bone abnormalities, fractures, Down-syndrome, 
myelomeningocele, cardio-respiratory problems, 
TBC, osteomyelitis, malignancy, ventriculo-peritoneal 
shunt, important ligamentous laxity, Arnold-Chiari 
malformation.

Biomechanics of stretching (13):
Taking into account the origin and insertion of 

SCM, which are stabilized, we can determine the type 
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of elongation that should be used:
- ipsilateral rotation;
- controlateral lateral flexion; 
- controlateral asymmetric extension, with the starting 

point in the neutral alignment of the cervical spine;
- the exercises are done exclusively by two people, 

one needs to ensure the stability of the shoulder and 
their parallelism with the pelvis;

- to maintain the results achieved by stretching, 
the infant will be trained to tone his SCM antagonist 
muscles, developing his controlling toward the 
midline.

For example, to place his ear on the controlateral 
shoulder, to achieve flexion and extension to the 
controlateral part and the rotation of the head and 
neck towards the torticollis part.

At 15 months the child is able to perform these 
movements by verbal command or imitation, if it has 
been treated correctly by this age.

Orthotics (2, 13, 22 ):
Soft neck brace is recommended for reverse 

positioning with that produced by torticollis. It 
is suitable for 3-4 month infants with a constant 
inclination of the head at minimum 5⁰, maintained 
for about 80% of the waking period.

The child must achieve passive lateral flexion of 
the neck at least 10⁰ on the unaffected side, or, from 
lateral decubitus, achieve alignment of the head on 
the affected side.

Orthosis will not be used as a permanent passive 
support because it may generate depression of the 
shoulder area from the healthy part and bending of 
the cervical spine.

Orthosis will be worn in the perambulator or 
during sleep.

Vital signs, as well as skin integrity will be 
monitored continuously.

Medical management ( 6, 17, 20, 25)
- every 3 months, movement normalization in the 

neck and lack of regression will be tracked;
- the paediatrician will track any possible 

plagiocephaly and if there are changes in the position 
of the spine;

- any eventual deviations in the development of the 
mandibula, any occlusion disharmonies or difficulties 
in chewing will be noted.

Surgery (2, 3, 17, 19)
- it occurs only after 6 months of intensive 

physiotherapy treatment, during which there is no 

improvement;
- indication for surgery includes maintaining 

head tilt, passive rotation deficit, a lateral neck flexion 
greater than 15⁰, a fibrosis of the SCM, lack the 
correction of plagiocephaly.

Surgical procedures:
- sectioning of the SCM in one or more point; 
- total excision of SCM;
- SCM functional myoplasty;
- endoscopic surgery – it preserves neuro-vascular 

structures;
- surgery is indicated between 10 months-5 years 

of age. It was found that infants who suffered a 
surgical intervention at 10-12 months are the most 
likely to correct facial and cranial asymmetry;

- for the untreated cases, discovered at 5-7 years 
of age, the practice is to perform tenotomy with the 
lengthening of the SCM or plastic surgery for muscle 
lengthening.

Plagiocephaly (14, 16, 19, 22):
The key to success of the treatment of plagiocephaly 

associated with congenital torticollis, is represented 
by early diagnosis and treatment. About 80% of the 
skull growth occurs before the age of 12 months.

Cranial deformations:
- fronto-temporal area of the torticollis and 

occipito-parietal area of the opposite side are flattened;
- the areas on the opposite side are prominent.
The result is facial asymmetry by reducing the 

height of the face on the side of torticollis, developing 
with time hemi-hypoplazia.

Clinical examination takes into account: age; 
response to conservative treatment of torticollis.

According to these factors the specialist will 
determine further medical conduct.

The recommendation is that any newborn with 
cranial vault asymmetry higher than 4mm should be 
put to direct observed therapy and be recommend a 
special program for positioning during sleep.

The family will be trained to prevent child 
placement in the lD on the flattened skull.

The ideal time to get results is in the first 3 months 
of life, when bones of the skull are malleable.

If torticollis persists after this age, if the child 
maintains incorrect posture and plagiocephaly 
becomes obvious, the recommendation is to proceed 
to cranial remodelling with dynamic orthosis for 
cranioplasty (DOC).

Anthropometric measurements will be made 
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beforehand as well as scans from different positions 
and angles.

The orthosis is used with infants over 4 months 
of age and puts pressure on the anterior and posterior 
cranial projections. The child will be checked twice 
weekly for corrections.

Areas of scalp redness persisting more than 30 ‘ 
from the removal of orthoses are not allowed.

The orthosis is used 23hours out of 24, one hour 
being necessary for hygiene and mobilization.

The duration of treatment depends on the severity 
of plagiocephalyi and the age when treatment began. 
Results obtained in the USA are presented as excellent.

Intervention of physical therapy: (2, 10, 13, 14, 18)
- passive mobilization of the neck, trunk and 

extremities;
- symmetrical rotations of the head from the 

midline to 80⁰ to the right and left, from DD, VD, 
sitting and in orthostatic position (depending on age);

- alignment active play on the midline of the head 
and trunk to the affected side;

- exercises of anti-gravity strengthening of the 
trunk and neck, with symmetry to the affected part 
and to the unaffected one;

- symmetrical left-right exercises, and exercises of 
recovery and balance;

- exercises of active tilting of the head toward the 
unaffected side, with or without rotation toward the 
affected side.

There are a number of factors that contribute 
to the persistence of asymmetry in children with 
torticollis and retardation in motor development:

- lack of balancing the head during sleep in DD;
- improper positioning in the perambulator, on the 

seat or in the swing;
Children who are never positioned in VD, too 

and are kept in the perambulator for a long time do 
not have the possibility either to acquire control of 
head or to develop the strength of the neck extensor 
muscles. Thus, the following problems may appear: 
ear infections; difficulty in the emergence of dentition; 
baby cries frequently, is tired and upset.

It is mandatory to instruct the mother how 
to position the infant during the day, not leave it 
permanently in DD. (Timming Time):

- the child will be taken into the arms with head 
resting on mother’s shoulder;

- he will be put in VD on a blanket on the floor 
with toys around, possibly mother will sit in front 
of him in the VD position, trying to stimulate the 
extension of his paravertebral muscles for the control 
of the head (after 3 months);

- the infant will be positioned in VD on mother’s 
thigh, encouraging him to lift his head;

- the infant will be placed on a Bobath ball in VD 
and rocked back and forth;

- from DD, the infant will be slowly pulled by 
hand to facilitate the control of the head, an exercise 
which can be done either as anterior flexion of the 
trunk or from the side of the body;

- mother sitting “cross-legged” on the ground, 
will position the infant sitting in between her thighs 
and will make sideways movements as recovery and 
balance exercises.

These exercises will be done 2 times a day and 
will contribute to the child’s motor development and 
prevent postural plagiocephaly.

When torticollis is not corrected, because 
SCM retraction is not corrected , a rebound of the 
antagonists occurs by excessive elongation, thus 
weakening them. Children with congenital torticollis 
have an atypical neurological development plan due 
to musculoskeletal disorders occurring in the womb 
or in the first months of life.

The anatomical and physiological bases needed 
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to develop in the first year of life are limited due to 
the development of certain asymmetric models that 
will be the cause of motor delay. This creates and an 
additional argument for the treatment of congenital 
muscular torticollis as early and sustained as possible.

THE 4 ElONGATION POSTURES: head 
extension, with flexion of the head, in rotation to the 
right, in rotation to the left. (infant with left torticollis) 
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