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Introdução: A criança hemiplégica apresenta como principal seqüela a deficiência da
função manual, realizando suas atividades diárias somente com o membro superior
menos acometido. A contensão induzida produz uma alteração cumulativa e contínua
no comportamento e é uma técnica que visa recuperação da função do membro
superior parético de pacientes com lesão cerebral, realizado por treinamento intensivo,
com uso de uma restrição no membro não-paretico. Como as crianças ainda se
encontram em fase de maior mielinização dos neurônios, permite assim, maior
plasticidade e maior capacidade para reorganizar-se.  Objetivo: O presente estudo tem
por objetivo descrever sobre a utilização da técnica de Terapia por Contensão Induzida
(TCI) através de uma revisão sistemática da literatura científica atual.  Metodologia:
Realizar uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados existentes com as
palavras-chaves: “criança”; “terapia de contensão induzida”; “destreza motora”;
”paralisia cerebral” e “hemiplegia”, durante o período de agosto a setembro de 2011,
com o objetivo de levantar estudos realizados para melhoras funcionais em crianças
com a aplicação da TCI.  Resultados: Até o momento foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados Lilacs, Medline, Scielo e ScienceDirect, utilizando
como descritores as palavras criança, hemiplegia, destreza motora, atividade motora,
reabilitação e paralisia cerebral. Foram obtidos 34 artigos sobre a utilização da técnica,
sendo que 19 desses encontram-se em inglês e 02 em espanhol. Ressaltamos que até o
momento a maioria dos estudos analisados foram desenvolvidos nos Estados Unidos e
isto comprova a necessidade de mais estudos a serem desenvolvidos no Brasil.
Conclusão: Espera-se com este estudo reforçar e salientar que a TCI é uma técnica que
tem contribuído para esclarecer as possíveis teorias da recuperação neurológica e que
esta pode ser considerada um tratamento adjunto à reabilitação convencional.
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