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Introdução e objetivos: 
A hipotonia nos pacientes com Síndrome de Down (SD) pode estar relacionada a déficits 
no controle postural. Após o uso da cinta Happy Strap®, foi observado empiricamente 
aumento da estabilidade nos quadris e melhora do equilíbrio de crianças com SD nas 
situações sentado, andando e correndo. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos 
imediatos da Happy Strap® sobre o equilíbrio quase estático em crianças com SD.  
 
Métodos: 
Vinte crianças com SD (idade = 6.7±1.8, mín 4 – máx 10 anos), 75% masculinos, foram 
avaliadas em ortostatismo (3 repetições de 10 segundos) em quatro condições 
aleatoriamente: sobre uma plataforma de força (EMG System), sobre a plataforma com 
a cinta, sobre a plataforma com espuma, e sobre a plataforma com a cinta e a espuma. 
Foram analisadas as variáveis área (cm2), velocidade médio-lateral e velocidade 
anteroposterior (cm/s) do deslocamento do centro de pressão. Foi feita a análise de 
variância (One-way ANOVA) e correção de Bonferroni para identificar diferenças entre 
as condições. O nível de significância adotado foi de 0,05.  
 
Resultado: 
Não houve alteração da área e das velocidades médio-lateral e anteroposterior do 
deslocamento do centro de pressão com o uso da cinta, tanto na condição sobre a 
espuma ou diretamente sobre a plataforma. Houve piora do controle postural nas 
condições com a espuma tanto com o uso da cinta (área p=0,003; velocidade médio-
lateral: p=0,019 e anteroposterior p=0,002) quanto sem a cinta (área p=0,027; 
velocidade médio-lateral p=0,069 e anteroposterior p=0,005).  
 
Discussão e conclusão: 
Houve piora do controle postural de crianças com SD ao manipularmos as condições 
sensoriais de teste, colocando-as sobre uma superfície instável, com o objetivo de 
diminuir as aferências somestésicas. Entretanto, não verificamos efeitos imediatos da 
cinta Happy Strap® sobre o controle postural das crianças com SD em nenhuma das 
condições de testes, o que pode ser devido à grande variabilidade de respostas das 
crianças, dados prejudicados pela dificuldade de colaboração na manutenção na 
postura estática completa. Uma vez que existem relatos clínicos de melhora do 
desempenho motor com o uso crônico da cinta, outros experimentos em longo prazo 
são necessários para que se confirme a eficácia da Happy Strap®.  
 
 
 
 


