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Introdução: A Paralisia Cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância, 
é consequência de uma lesão cerebral estática ocorrida no período pré, peri ou pós- natais que afeta o sistema nervoso 
central. A PC é classificada quanto à qualidade e à distribuição do tônus muscular que servirão como critério de difer-
enciação no momento que será prescrita uma conduta fisioterapêutica mais adequada, variando conforme os casos 
clínicos. Não há estudos definidos quanto à sua incidência, no entanto, a falta de cuidados com as gestantes supõe 
índices altos. Objetivo: Analisar os recursos de tratamento fisioterapêutico para crianças com paralisia cerebral. 
Método: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada através de pesquisas nas bases de dados: Scielo; Pedro e 
Lilacs. Sendo incluídos estudos publicados na língua portuguesa, publicados entre os anos de 2004 a 2014, que es-
tivessem disponíveis na íntegra.  Resultados: Dentre os recursos fisioterapêuticos disponíveis para o tratamento da 
PC, a literatura ressalta: a cinesioterapia, que estimula a movimentação voluntária, o ganho de amplitude de movimento 
e de força; a hidroterapia, que proporciona relaxamento muscular, facilita o alongamento e a mobilização das articu-
lações, melhorando equilíbrio e coordenação e aumentando a força no treino de marcha; a equoterapia, que atua nos 
níveis psicológicos, físicos e posturais com movimentos rítmicos, precisos e tridimensionais, correspondendo à ação da 
pelve humana no ato de andar e superando danos sensoriais, motores, cognitivos e comportamentais. Recorre- se à 
realidade virtual, tecnologia computadorizada que promove interação do paciente com o equipamento, com o intuito de 
trazer uma resposta sensorial, cognitiva, psicológica e motora positiva, a partir do wii fit para auxiliar no tratamento mo-
tor relacionado ao equilíbrio com feedbacks extrínsecos, e através do wii remote e do wii balance board para melhorar a 
postura. Já o nitendo wii ajuda na melhora do equilíbrio estático e dinâmico de pacientes hemiparéticos.  Conclusão: 
Pode-se concluir que a paralisia cerebral é uma doença que apresenta principalmente alteração de movimento, postura 
e tônus, porém não é uma doença progressiva ou degenerativa. A Fisioterapia mostra-se bastante eficaz no tratamento 
das alterações decorrentes da PC, tendo como objetivo principal, a preparação do individuo para realizar com mais 
efetividade as atividades de vida diária. 
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