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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 teve
por objetivo descrever sobre a utilização da técnica de terapia por contensão induzida
(TCI)através de uma revisão sistematica da literatura cientifica atual. Metodologia: Foi
realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados: MEDLINE,
SciELO , LILACS e ScienceDirect, referente aos anos de 2002 a 2011, usando  como
palavras -chaves: criança; terapia de contensão induzida; destreza motora; paralisia
cerebral, hemiplegia  e Terapia do movimento induzido por constrição, em estudos
realizados com crianças com quadro de paralisia cerebral do tipo hemiplégica, com
idade de 0 a 16 anos de ambos sexo. Foram utilizados 24 dos artigos encontrados. 
Resultados: Observou-se ao longo da análise destes estudos, que não houve uma
padronização da intervenção para a aplicabilidade da técnica em crianças, pois estes
variaram entre os estudos identificados, tanto no tempo de aplicabilidade da técnica,
que variou entre 10 a 60 dias, na intensidade da intervenção que foi de 30 minutos a 6
horas por dia, e no período de uso da restrição, utilizados por alguns artigos somente
durante a intervenção e por outros por um período maior.  Conclusão: Concluiu-se que,
em todos os estudos identificados, houve melhora significativa do membro afetado
com a aplicação da TCI. Contudo, faz-se necessário maiores estudos para
esclarecimento dos parâmetros ideais para sua aplicabilidade em crianças.
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