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Introducao: Paralisia Cerebral (PC) ocorre a limitação da atividade motora, diminuindo o processamento sensório-motor. A Terapia de
Contensão Induzida (TCI) pode-se favorecer o ganho motor do membro afetado, tendo como objetivo a superação do não uso aprendido,
sendo utilizada como um recurso fisioterapêutico para tratamento de crianças com PC.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar por meio de uma revisão sistemática os efeitos da TCI no tratamento da função motora
de crianças e adolescentes com paralisia cerebral.

Método: Realizada uma pesquisa na rede internacional de computadores nos bancos de dados MEDLINE, CINAHL, EMBASE, PEDro,
LILACS e SciELO entre julho e agosto de 2017, publicados entre 2012 e 2017, língua portuguesa e inglesa, pesquisa com o descritor:
Paralisia Cerebral (cerebral palsy), combinado com Terapia de Contensão Induzida (Constraint-induced movement therapy) e\ou função
manual (manual function). Análise inicial foi realizada pela avaliação dos títulos e dos resumos, por dois pesquisadores de forma
independente e cegada. Quando houve divergência nessa fase inicial, um terceiro avaliador foi convocado. Quando o título e o resumo
não foram esclarecedores, o artigo foi lido na íntegra novamente por dois examinadores. Os artigos foram avaliados com os critérios de
inclusão: ensaio clínico controlado aleatorizado; crianças e adolescentes com PC do tipo hemiparesia espástica; intervenção: TCI ; grupo
controle com ou sem; melhora da função motora dos membros superiores. Excluídos estudos pilotos e relatos de caso.

Resultados: 286 artigos, após as etapas de seleção 5 artigos foram considerados em concordância com os critérios de elegibilidade.
Os estudos descreveram a aplicação da TCI de forma detalhada. Um estudo afirma não existir diferença entre TCI e terapia convencional,
porém 80% afirmam existir melhora utilizando a TCI. Foram observados ganhos na aquisição de habilidades motoras do membro
hemiparético, incrementos funcionais, melhora nas AVD’S e controle nas atividades de alcance. Crianças com maior comprometimento
motor tinham uma maior evolução e ganho no tratamento utilizando TCI. Quando o tratamento é realizado em domicílio, otimizaram os
ganhos, pois entravam na rotina diária.

Conclusão: Conclui-se que TCI é uma técnica promissora, com potencial de oferecer melhora no controle motor e funcionalidade.
Utilizada associada a terapia convencional, ocorre aumento dos efeitos. Devido ao número limitado de estudos, não podemos sugerir uma
conclusão definitiva. Observa-se a necessidade de novos estudos sobre o tema proposto."
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