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Introdução e objetivos: O comprometimento da função motora da mão é a
principal deficiência em crianças com hemiplegia. Estudos recentes
evidenciam a eficácia da terapia de contensão induzida (TCI) como
estratégia de tratamento para esse acometimento, porém em sua maioria
utilizam apenas medidas clínicas de avaliação. Assim, essa pesquisa teve o
objetivo de revisar sistematicamente os resultados dos estudos que
utilizaram a cinemática como ferramenta de avaliação da TCI em crianças
hemiplégicas com paralisia cerebral.

Métodos: Uma busca sistemática na literatura foi conduzida nas seguintes
bases de dados: PEDro, PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Os artigos
foram selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: pesquisas
publicadas na língua inglesa e portuguesa; amostra composta por crianças
de 4 até 16 anos afetadas pela paralisia cerebral com acometimento motor
unilateral; estudos que utilizaram a TCI associada à avaliação cinemática. A
busca e seleção dos artigos foi feita por dois autores do presente estudo de
maneira independente. Estes mesmos autores realizaram na sequência a
avaliação da qualidade metodológica dos artigos selecionados por meio das
escalas PEDro e Downs and Black modificada.

Resultado: Somente quatro artigos se encaixaram nos critérios de inclusão
pré-estabelecidos e foram considerados para a presente revisão. As tarefas
selecionadas para avaliação cinemática diferiram entre os artigos, porém
respaldam seus achados, identificando maior rapidez e variabilidade de
movimentos no membro afetado após a intervenção com a TCI. Constatou-se
um forte nível de evidência em relação aos ganhos na função motora do
membro superior afetado, comprovado por achados consistentes em pelo
menos dois estudos de boa qualidade metodológica. Coincidentemente, o
único ensaio clínico não randomizado incluído no estudo foi classificado com
baixa qualidade metodológica.

Discussão e conclusão: Essa revisão incluiu 125 crianças com paralisia
cerebral entre 4 e 14 anos que foram submetidas a abordagem da tarefa



orientada tanto nos grupos de TCI quanto controle. O conhecimento sobre
as mudanças no controle motor do alcance é fundamental para identificar
melhora objetiva na qualidade do movimento. A análise cinemática é o
padrão ouro para avaliação do movimento funcional e deve ser mais
utilizada a fim de elucidar as lacunas ainda presentes no uso da TCI com
crianças hemiplégicas.


	ANÁLISE CINEMÁTICA DOS EFEITOS DA TERAPIA DE CONTENSÃO INDUZIDA EM CRIANÇAS HEMIPLÉGICAS

