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Introducao: A hipotonia nos indivíduos com Síndrome de Down (SD) pode estar relacionada aos 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.

Objetivos: Verificar os efeitos imediatos da Happy Strap® sobre o equilíbrio quase estático em crianças com SD em comparação com
crianças de desenvolvimento típico (DT).

Método: Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMUSP (CAAE:11498013.6.0000.0068) e os
sujeitos/responsáveis assinaram o TCLE/TA. Participaram deste estudo 14 com SD e 13 com DT, com idade entre 4 e 6 anos. Os sujeitos
foram avaliados com uma plataforma de força (EMG System) em quatro condições distribuídas aleatoriamente (ortostatismo com e sem
a cinta diretamente sobre a plataforma e ortostatismo com e sem a cinta sobre espuma em cima da plataforma; 3 repetições de 10
segundos em cada condição). Foram analisadas as variáveis área (cm2), velocidade médio-lateral e anteroposterior (cm/s) e amplitude
médio-lateral e anteroposterior (cm) do deslocamento do centro de pressão (COP). Foi realizado Test-t para comparação entre grupos ou
entre as condições com e sem a cinta. O nível de significância adotado foi 0,05.

Resultados: Não houve diferença entre grupos em nenhuma das variáveis. Houve diminuição da amplitude médio-lateral diretamente
sobre a plataforma com a cinta no grupo SD (p=0,04), na amplitude médio-lateral e na área do COP sobre a espuma com a cinta no grupo
DT (p=0,05 e p=0,04, respectivamente). A utilização da espuma piorou o controle postural no grupo SD na amplitude ântero-posterior
com (p=0,01) e sem a cinta (p=0,07), na amplitude médio-lateral com a cinta (p=0,04), na área com a cinta (p=0,01), na velocidade
ântero-posterior com (p=0,001) e sem a cinta (p=0,01) e também na velocidade médio-lateral com a cinta (p=0,009).

Conclusão: A Happy Strap® melhorou algumas variáveis do controle postural nas crianças com SD e com DT. O controle postural das
crianças com SD piorou sobre a superfície instável, sugerindo que o protocolo é sensível. A eficácia de longo prazo da Happy Strap®
ainda precisa ser analisada."
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