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Prezados Congressistas,
É com grande satisfação que a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL) lhes
dá as boas-vindas.
Nosso Estatuto estabelece, entre outros, o princípio fundamental de desenvolver
embasamento técnico-cientifico para nortear as atividades equoterápicas. É nesse contexto que,
há mais de um quarto de século, a ANDE-BRASIL orienta seus trabalhos para propiciar avanço
cientifico e tecnológico na Equoterapia, tanto para nosso País como em projeção para a comunidade
internacional ligada a essa área.
Com a realização deste VII CONGRESSO BRASILEIRO DE EQUOTERAPIA, a ANDEBRASIL se permite fazer uma retrospectiva histórica dos eventos dessa natureza que organizou,
desde sua fundação:
• Atividades 1999 - Brasília (DF)
• 2002 - Jaguariúna (SP)
• 2004 - Salvador (BA)
• 2006 - Brasília (DF)
• 2008 - Curitiba (PR)
• 2011 - João Pessoa (PB)
• 2014 - Bento Gonçalves (RS)
O atual encontro está se revestindo de característica especial, na medida em que estaremos
realizando, também, o V FÓRUM LATINO- AMERICANO DE EQUOTERAPIA. Os países que
sediaram os eventos anteriores foram: Cuba (2005), México (2007), Chile (2009), Uruguai (2012) e
Argentina (2014). É mais um momento para intercâmbio de experiências.
E agora, reunidos nesta querida Florianópolis, vamos juntar esforços para que os resultados
deste Congresso venham a se somar com os anteriores para o engrandecimento da Equoterapia. Com
tudo isso poderemos aplicar, ainda mais, nossa capacidade de oferecer melhoria na qualidade de
vida de pessoas com deficiência, sempre com a participação desse ser maravilhoso que é o cavalo.

Bom Congresso para todos nós.
Jorge Dornelles Passamani
Presidente da ANDE-BRASIL
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PROGRAMA
Dia 11 de abril – quarta-feira
MANHÃ 		

CREDENCIAMENTO

13:00 – 13:55		

ABERTURA

14:00 – 14:55 CONFERÊNCIA 1- Intercorrências neurológicas e comportamentais no
desenvolvimento da criança – Ana Maria Low
15:00 -15:15			

INTERVALO

15:15 -16:10		FÓRUM LATINO-AMERICANO DE EQUOTERAPIA – Apresentação conjunta Glycerio Proença (Coordenação) – José Manzo (Chile) – Lydia Lercari (Uruguai)
– Elena Cataldi (Argentina) – Vera Horne (HETI)
16:15-16:40

C Esp 4 - Evidências sobre os processos de interação cavalo-cavaleiro durante
diferentes tarefas utilizadas na Equoterapia – Fernando Copetti

16:45-17:10

CO 120 - Análise eletromiográfica do masseter e temporal em idosos submetidos
ao atendimento equoterapêutico - Edneia Corrêa de Mello

17:15-17:40

CO 069- Os efeitos da Equoterapia no equilíbrio e mobilidade de indivíduos pós
acidente vascular encefálico - Ana Cristina Abreu

17:45-18:15			

GRANDE INTERVALO

18:15-18:40

C. Esp 1 - A produção de conhecimento sobre Equoterapia na pós-graduação
strictu-sensu: Equoterapia para pessoas com transtornos do espetro autista
(TEA) - Alexandre Luiz G. de Rezende

18:45-19:10

CO 077 - Selote: sela de organização terapêutica em equoterapia - Luciano
Henrique Cruz Masiero

19:15-19:40

CO 122- A órtese hippussuit melhora o alinhamento postural de uma criança
com síndrome de dandy walker durante uma sessão de Equoterapia - Natalia
Cristina Fiocco

19:45-20:10

C. Esp 3- Equoterapia e esclerose múltipla – Ana Cristina de David

20:15-20:30				
20:30-20:55

INTERVALO

C Esp 5 - A representação do cavalo através da história e sua interface com a
psicologia – Heloisa B. Grubits Freire
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Dia 12 de abril – quinta-feira

09:00-11:00			

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE EQUOTERAPIA

13:00-14:10

MESA REDONDA 1 – Esporte equestre para praticantes de equoterapia – Eros
Spartalis (Coordenação) – Claudiane Crisóstomo Pasquali – Lydia Lercari
(Uruguai) – Marcela Parsons

141:5-14:40

C. Esp 2 - A formação e desenvolvimento do cavalo de Equoterapia – Alexandre
Ronald Almeida Cardoso

14:45-15:10

CO 126 - Avaliação da atividade elétrica muscular em idosos submetidos à
Equoterapia - Ana Paula Espindula

15:15-15:30				

INTERVALO

15:30-15:55

CO 053 - A influência da Equoterapia na marcha e qualidade de vida em pessoas
pós acidente vascular encefálico - Vera Regina Angelo

16:00-16:25

CO 100 - Avaliação dos aspectos sanitários e do bem-estar de equinos em centros
de Equoterapia - Cely Marini Melo e Oña

16:30-16:55

CO 131 - Influência dos materiais de montaria na atividade elétrica de tronco
e membros inferiores em praticantes de Equoterapia com diferentes doenças Janaine Brandão Lage

17:00-17:30				 GRANDE INTERVALO
17:30-17:55

CO 132 - Efeitos da frequência semanal de um programa de Equoterapia na
função motora grossa e no desempenho funcional em crianças com paralisia
cerebral - Alessandra Vidal Prieto

18:00-18:25

CO 112 - Medidas do centro de pressão sobre a sela durante o andar a cavalo
realizado em diferentes pisos: repercussões para a Equoterapia - Fabiana Moraes
Flores

18:30-18:55

CO 095 - Efeito da equoterapia na abordagem da fadiga em indivíduos com
esclerose múltipla: série de casos - Josiane Lopes

19:00-19:25

CO 135 - Análise do comportamento angular do tronco do cavaleiro em função
do posicionamento do pescoço do cavalo durante a marcha - Juliana Ganem
Fernandes Pires

19:30-19:45				
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INTERVALO

19:45-20:10

CO 238 – A prática da Equoterapia para promoção da coordenação motora e
funcionalidade em indivíduos com paralisia cerebral - Fernanda Ferreira

20 15-20:40

CO 136 - Avaliação de parâmetros cardiovasculares em idosos submetidos ao
atendimento equoterapêutico - Luanna Honorato Diniz

Dia 13 de abril – sexta-feira

		MANHÃ		
1300-1355

Conferência 2 – Bem-estar equino em centros de equoterapia – Antonio Raphael
Teixeira Neto

14:00-15:15			

VISITA AOS PÔSTERES

15:15-15:40

CO 139 - Efeitos da Equoterapia no controle postural, equilíbrio, função motora
grossa e qualidade de vida e crianças e jovens com paralisia cerebral - Juliana
Maria Pimenta Starling

15:45-16:10

CO 057 - Acelerações na interface cavalo-cavaleiro durante situações dinâmicas
utilizadas na Equoterapia - Karla Mendonça Menezes

16:15-16:40

CO 241 - Efeitos da Equoterapia na qualidade de vida de pessoas com
encefalopatia crônica não progressiva da infância - Rafaela Moreira e Silva

16:45-17:15

GRANDE INTERVALO

17:15-18:25

MESA REDONDA 2 – Panorama sobre os centros de equoterapia no Brasil Sergio Cirillo (Coordenação) – Cláudia Mota – Elisangela Souza – Lilian Ly
Guimarães – Paulo José Gutierres Filho

		18:30-18:55		CO 242 - A melhora do equilíbrio postural em indivíduos com encefalopatia
crônica - Suellen Patrícia Coldebella
18:55-19:10			

INTERVALO

19:10-19:35

CO 051 - Estudo sobre a percepção de sobrecarga de pais e cuidadores de crianças
e adolescentes com deficiências que praticam a Equoterapia - Vera Maria Horne
da Cruz

19:40-20:05

CO 048 - Efeito da Equoterapia em idosos com Alzheimer: uma análise
quantitativa e qualitativa - Thais Borges de Araujo

20:10-20:35

CO 208 - Efeito imediato de uma intervenção equoterápica e após 15 sessões
nas variáveis espaço-temporais da marcha de indivíduos com acidente vascular
encefálico - Ana Cristina Saude Neres Ferreira

20:35-21:00			

ENCERRAMENTO
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CONVIDADOS

11

12

(citação nominal por ordem alfabética)

CONFERÊNCIAS
• ANA MARIA LOW - Intercorrências neurológicas e comportamentais no desenvolvimento da
criança
• ANTONIO RAPHAEL TEIXEIRA NETO - Bem-estar equino em centros de equoterapia

FÓRUM LATINO-AMERICANO
• ELENA CATALDI (Argentina)
• GLYCERIO PROENÇA (Brasil)
• JOSÉ MIGUEL MANZO (Chile)
• LYDIA LERCARI (Uruguai)

COMUNICAÇÃO ESPECIAL
•4 ALEXANDRE LUIZ REZENDE – A produção de conhecimento sobre equoterapia na
pós-graduação strictu-sensu: equoterapia para pessoas com transtornos do espectro autista (TEA)
• ALEXANDRE RONALD DE ALMEIDA CARDOSO – A formação e o desenvolvimento do
cavalo de equoterapia
• ANA CRISTINA DE DAVI – Equoterapia e esclerose múltipla
• FERNANDO COPETTI – Evidências sobre os processos de interação cavalo-cavaleiro durante
diferentes tarefas usadas na equoterapia
• HELOÍSA BRUNA GRUBITS FREIRE – A representação do cavalo através da história e sua
interface com a psicologia

MESAS-REDONDAS
•4 MR 1 – Esporte equestre para praticantes de equoterapia: EROS SPARTALIS (Coordenação)
4CLAUDIANE CRISÓSTOMO PASQUALI – LYDIA LERCARI (Uruguai) – MARCELA
4PARSONS
•4 MR 2 – Panorama sobre os centros de equoterapia no Brasil: SÉRGIO CIRILLO (Coordenação)
4CLÁUDIA MOTA – ELISÂNGELA SOUSA – LILIAN LY GUIMARÃES – PAULO JOSÉ
4GUTIERRES FILHO
13
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APRESENTAÇÕES EM
COMUNICAÇÃO ORAL
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A048
THAIS BORGES DE ARAUJO
fisioterapeuta.thais@gmail.com
Marisete Peralta Safons
Latife Nemetala Gomes

Kariny Massouh
Carlos Jose Lima
Luciana Ramos Rosa Palavitsinos

EFEITO DA EQUOTERAPIA EM IDOSOS COM ALZHEIMER:
UMA ANALISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA
INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população traz consigo desafios, dentre os mesmos
alguns adoecimentos específicos, como as doenças crônico degenerativas, sendo a Doença de
Alzheimer (DA) uma delas. A DA é caracterizada por sintomas cognitivos e comportamentais,
além de limitações físicas e funcionais. Terapêuticas alternativas e complementares são importantes
neste processo. A Equoterapia é uma atividade que envolve aspectos físicos e cognitivos e tem
sido utilizada como uma abordagem terapêutica em diversas patologias. OBJETIVO: Avaliar os
efeitos da Equoterapia, sob a dimensão quantitativa e qualitativa, em idosos com DA. MÉTODO:
Foi desenvolvido um estudo do tipo série de casos, composto por uma amostra de 9 sujeitos, de
ambos os sexos. Foram realizadas 20 sessões de Equoterapia e avaliados pré e pós-intervenção
por meio de: Estabilometria; Timed Get Up and Go (TUG); Teste de sentar e levantar da cadeira
em 30 segundos (TSL-30seg), fluência verbal, diário de campo, mini exame do estado mental,
entrevista semiestruturada. RESULTADO: Na comparação das médias pré e pós-intervenção
através do teste de Wilcoxon, foi verificado aumento significativo na agilidade (TUG, p = 0,036),
força de membros inferiores (TSL-30seg, p = 0,012) e equilíbrio antero-posterior (COPy, p = 0,017).
Observou-se que, o envelhecimento e principalmente o diagnóstico do Alzheimer, são impactantes
e trazem consequências para a vida dos sujeitos. A experiência com a Equoterapia permitiu-lhes
experimentar algo novo, gerando confiança e disposição para suas atividades, permitindo interação
social e troca de experiências. CONCLUSÃO: Equoterapia pode ser considerada adequada para
promoção de saúde, qualidade de vida, melhora do equilíbrio, agilidade e força de membros
inferiores em idosos com Alzheimer.
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A051
VERA MARIA HORNE DA CRUZ
verahorne@gmail.com
Edcarlos Freitas
Latife Nemetala Gomes

ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DE SOBRECARGA DE PAIS
E CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIAS QUE PRATICAM A EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: Este estudo se propôs a medir situações vividas por pais e cuidadores de
crianças e adolescentes com deficiências e suas preocupações quanto ao futuro e à sobrevivência
dos filhos, que representam motivos para que se percebam habitualmente sobrecarregados e,
investigar se esse nível de sobrecarga poderia se alterar com a prática da Equoterapia pelos filhos.
OBJETIVO: Comparar as respostas, dadas por pais e cuidadores de crianças e adolescentes com
deficiências, iniciantes na Equoterapia, a um questionário padronizado que investiga os níveis de
sobrecarga aos quais tais pessoas se encontram expostas diariamente enquanto cuidadores, com
o objetivo de comprovar a diminuição dos seus níveis de sobrecarga, a partir da continuidade
da prática da Equoterapia pelos filhos. MÉTODOS: Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética da Instituição de Ensino Superior de Caratinga, UNEC, de Minas Gerais. A amostra foi
composta por 21 pais e cuidadores de 21 praticantes de Equoterapia apresentando deficiências,
com idades entre 4 e 21 anos, atendidos em 2 Centros de Equoterapia em diferentes cidades. O
instrumento escolhido foi o questionário padronizado Zarit-Burden Interview (Scazufca, 2002)
contendo 22 questões que avaliam aspectos da saúde, vida social e pessoal, situação financeira,
bem-estar emocional, relações interpessoais e o meio-ambiente dos sujeitos, os quais assinaram
o Termo de Adesão e Voluntariado, antes de responderem o questionário (Teste). Após 3 meses
de atividades dos filhos na Equoterapia, foi repetida a aplicação do questionário (re-teste) aos
mesmos responsáveis, e realizada a análise comparativa dos resultados. RESULTADOS: Foi
utilizado o test t Student para comparação de médias através do SPSS v.20. Os dados obtidos assim
mostraram que os sujeitos apresentavam menor nível de sobrecarga como resultado da primeira
avaliação realizada, após os três (3) meses de Equoterapia (re-teste) dos filhos (M=24,8; DP=1,6),
comparados com os níveis de sobrecarga obtidos na avaliação inicial (teste) (M=38,04; DP=3,3). As
médias emparelhadas também apresentaram resultados considerados significativos (t=6,5; sig=0,03,
P<0,05). CONCLUSÃO: A prática da Equoterapia, realizada conforme as orientações técnicas da
ANDE-BRASIL vem se apresentando como um meio eficaz para a reabilitação de pessoas com
vários tipos de deficiências, e, a partir dos resultados obtidos neste estudo, podemos inferir que
os seus benefícios podem gerar, também, a queda dos níveis de sobrecarga habitualmente sentida
por pais e cuidadores de crianças e adolescentes com deficiências que praticam a Equoterapia.
Palavras Chave: Equoterapia; Sobrecarga; Zarit-Burden Interview;
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A053
VERA REGINA ANGELO
verinha.ra@gmail.com
Andrea Gomes Moraes
Ana Cristina de David
Fernando Copetti
Marianne Lucena
Franciele Fenker

A INFLUÊNCIA DA EQUOTERAPIA NA MARCHA E
QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS PÓS ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma desordem neurológica que
reflete a localização e a extensão de uma lesão vascular no encéfalo. Possui alta incidência sendo
considerada uma das principais causas de incapacidades em adultos. Apresenta manifestações
clínicas como alterações cognitivas, psicológicas e de linguagem assim como alterações motoras,
dentre elas déficit de equilíbrio postural e força muscular que interferem na marcha e em atividades
cotidianas gerando impactos consideráveis na qualidade de vida (QV) dessa população. A relação
entre QV e saúde está sendo cada vez mais utilizada como indicador de resultado da ação das
intervenções terapêuticas, como a Equoterapia que podem proporcionar melhorias no quadro
clínico gerando mudanças positivas na QV. OBJETIVO: Avaliar se a Equoterapia produz efeitos na
marcha e na qualidade de vida de pessoas com AVE. MATERIAIS E MÉTODO: Estudo experimental
randomizado, com amostra de conveniência. Participaram da pesquisa 43 indivíduos com AVE,
com idades entre 30 e 65 anos e nível 3 ou superior na escala de deambulação, divididos em Grupo
Experimental (GE) e Grupo Controle (GC). O GE realizou 16 sessões de 30 minutos de Equoterapia
duas vezes por semana, seguindo um protocolo fixo de atendimento. Para análise do desempenho
da marcha foi utilizado o teste de caminhada de 6 minutos sendo considerada a distância máxima
percorrida pelo voluntário durante os 6 minutos. Quanto à qualidade de vida foi aplicado o Teste
Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey – (SF36) sendo utilizados para análise
todos os domínios do respectivo questionário. Os testes foram aplicados antes e após o período
de intervenção. Para análise estatística dos dados utilizou-se de medidas descritivas, o teste de
Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Sendo atendido o pressuposto, utilizou-se
o teste t e em caso de violação do pressuposto, o teste não-paramétrico de Wilcoxon. O nível de
significância utilizado foi de 5%. RESULTADOS: Quanto ao desempenho na marcha houve um
aumento da média referente a distância percorrida para ambos os grupos, no entanto, a mudança foi
significativa somente para o GE (p< 0,001). Também houve melhora significativa para o GE nos oito
domínios avaliados no teste de QV: capacidade funcional (p=0,0075), limitação por aspectos físicos
(p=0,0001), dor (p=0,0063), estado geral de saúde (p=0,0037), vitalidade (p=0,0005), aspectos sociais
(p=0,0018), limitação por aspectos emocionais (p=0,0105) e saúde mental (p 0,0001) demonstrando a
efetividade de 16 sessões de Equoterapia para essa população. Para o GC somente houve melhoria
para a variável limitação por aspectos emocionais com valores maiores no pós teste em relação ao
pré teste (p=0,0202). Para as demais variáveis não houve diferença significativa nos resultados para
o GC. CONCLUSÃO: Nossos resultados indicam que a Equoterapia pode ser eficaz em melhorar
a mobilidade funcional proporcionando uma maior habilidade em atividades diárias como tomar
banho, subir escadas o que repercute também em melhora da qualidade de vida seja em aspectos
sociais, cognitivos e físicos quanto no estado geral da saúde.
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057
KARLA MENDONçA MENEZES
karlam.ef@gmail.com
Fabiana Moraes Flores
Fernando Copetti

ACELERAÇÕES NA INTERFACE CAVALO-CAVALEIRO
DURANTE SITUAÇÕES DINÂMICAS UTILIZADAS NA
EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: A interação entre cavalo e cavaleiro é um sistema dinâmico complexo
onde os movimentos de ambos se influenciam simultaneamente. A Equoterapia utiliza o
cavalo como mediador para obter efeito terapêutico e tem demonstrado resultados positivos
na reabilitação de disfunções motoras e neurológicas. Estudos descrevem estratégias como a
variação das superfícies de deslocamento do cavalo, diferentes posições de montaria adotadas e
diversificação de equipamentos de montaria para manipular os impulsos locomotores transmitidos
do cavalo ao cavaleiro. No entanto, o conhecimento sobre o quanto essas manipulações são capazes
de produzir alterações na resposta motora dos praticantes ainda é limitado. OBJETIVO: analisar
as acelerações impostas aos sujeitos em situações dinâmicas de montaria comumente utilizadas na
prática de Equoterapia. MÉTODO: Oito mulheres, 25,5±6,12 anos, sem experiência em atividades
equestres foram avaliadas em diferentes situações experimentais controladas, variando a superfície
de deslocamento, o acessório de montaria e a utilização ou não dos pés no estribo. As acelerações
foram mensuradas através de um acelerômetro triaxial posicionado sobre dois acessórios de
montaria (sela e manta), enquanto o cavalo se deslocou ao passo nas superfícies de areia e asfalto,
combinado com ou sem o uso dos pés nos estribos. As medições foram simultâneas nas direções
anteroposterior, lateral e vertical. Em cada superfície foi demarcado um segmento de 10m onde o
cavalo foi conduzido sempre pelo mesmo guia em velocidade controlada pelo tempo de percurso
em todas as situações testadas. As avaliações foram realizadas com um único cavalo, uma fêmea de
15 anos, sem raça definida, com 1,45 m (altura da cernelha), aproximadamente 360 kg, com padrão
de passada sobrepistada. RESULTADOS: Acelerações mais altas foram percebidas nas direções
anteroposterior, vertical e lateral, respectivamente, independente do acessório ou superfície de
deslocamento do cavalo. As acelerações mostraram-se mais elevadas nas situações em que o
cavalo se deslocou na superfície de asfalto, utilizando sela como acessório. A colocação dos pés no
estribo modificou as acelerações tanto em função do acessório de montaria quanto da superfície de
deslocamento. Predominantemente, as acelerações apresentaram-se mais elevadas nas situações
em que não foram utilizados os estribos. CONCLUSÃO: A superfície de deslocamento do cavalo,
acessório de montaria e posicionamento dos pés no estribo produzem alterações consideráveis
na magnitude das acelerações transmitidas na interface cavalo-cavaleiro.
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A069
Ana Cristina de Almeida Abreu
wannice@gmail.com
Wannice Bernardo Valli Nahum Wanderley
Ana Cristina de David
Fernando Copetti
Andrea Gomes Moraes

OS EFEITOS DA EQUOTERAPIA NO EQUILÍBRIO E
MOBILIDADE DE INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) envolve déficits neurológicos
causados por lesões encefálicas advindas de distúrbios da irrigação sanguínea. Dentre as
manifestações clínicas apresentadas por essa população observa-se com frequência hemiparesia
que comumente cursa com transtornos de equilíbrio postural e alterações na mobilidade funcional
consideradas habilidades importantes para atividades desempenhadas no cotidiano. Portanto,
é frequente que pessoas pós AVE realizem terapias de reabilitação como a Equoterapia afim de
melhorar o seu quadro clínico. A Equoterapia tem se mostrando eficiente em condições neurológicas
que comprometem o equilíbrio e a mobilidade. OBJETIVO: Analisar se a Equoterapia é capaz de
desencadear alterações positivas no equilíbrio postural e na mobilidade funcional de indivíduos pós
AVE. MATERIAIS E MÉTODOS: Participaram desse estudo 32 sujeitos pós AVE. Os participantes
foram classificados em estratos (tipo de lesão, lado parético, gênero e idade), após pareamento
foram randomizados ao grupo experimental (GE) ou ao grupo controle (GC) para obtermos grupos
homogêneos. O GE realizou 16 sessões de 30 minutos, duas vezes por semana, com protocolo de
atendimento. O equilíbrio foi analisado por meio da velocidade do deslocamento do centro de
pressão (VelCOP) em quatro situações: superfície firme e instável com olhos abertos e fechados
utilizando-se uma plataforma de força. Para análise da mobilidade utilizou-se o teste Timed Up
and Go (TUG) com sensor inercial. Para análise estatística utilizaram-se medidas descritivas, o
teste de Shapiro-Wilk para verificar o pressuposto de normalidade. Com o pressuposto atendido
realizou-se a Anova Fatorial para comparar as médias inter e intragrupos. O nível de significância
foi de <0,05. RESULTADOS: Houve uma melhora no equilíbrio postural em todas as situações
medidas, principalmente naquelas mais desafiadoras que exigem maior demanda dos sistemas
envolvidos na manutenção do equilíbrio. Para a variável VelCOP em superfície firme com olhos
abertos houve diferença significativa para o GE (p=0,036). A VelCOP também diminui indicando
melhora significativa apenas para o GE na situação de superfície firme e olhos fechados (p<0,001).
As mudanças mais consideráveis aconteceram na condição de superfície instável. Com os olhos
abertos não houve diferença entre os grupos no pré-teste (p=0,683). No entanto, o GE diferiu do
GC no pós-teste (p=0,017), o que foi corroborado pela comparação intragrupo com diminuição
significativa da velocidade para o GE (p=0,002) indicando melhora do equilíbrio postural, enquanto
houve uma piora nessa habilidade para o GC com aumento significativo da VelCOP (p=0,016). O
mesmo ocorreu com os olhos fechados, não houve diferença entre os grupos no pré-teste (p=0,782),
mas houve no pós-teste (p=0,007) e ao se comparar intragrupos no período pós, com diminuição
para o GE (p=0,007) e aumento significativo para o GC (p=0,006). Quanto à mobilidade observouse uma redução do tempo para realização do TUG em ambos os grupos, porém a diferença
significativa ocorreu somente para o GE (p<0,001) demonstrando uma melhoria no desempenho
funcional. CONCLUSÃO: 16 sessões de Equoterapia melhoraram o equilíbrio postural o que pode
ter contribuído para melhora da mobilidade funcional proporcionando mudanças em atividades
cotidianas como melhor habilidade para caminhar ou mudar de direção. Palavras-chaves: Acidente
Vascular Encefálico, Equilíbrio, Mobilidade, Equoterapia.
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SELOTE: SELA DE ORGANIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM
EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: O SELOTE pode ser caracterizado como uma órtese para potencializar
o desempenho do praticante ao montar, aumentando o sentimento de competência motora. A
órtese foi construída a partir da necessidade de fornecer uma maior autonomia na fixidez ao
montar, permitindo um melhor alinhamento biomecânico, servindo como um catalisador para o
processo de bioestimulação que a relação com o cavalo oportuniza. Como uma sobressela ou sobre
manta, o SELOTE permite ajuste no ângulo de assento e na posturação dos membros inferiores
e joelhos, através de cunhas anatômicas e ajustáveis e reposicionáveis segundo a necessidade
de cada praticante. OBJETIVO: Produzir a percepção de segurança gravitacional aumentando
o sentimento de competência motora do praticante possibilitando um melhor alinhamento
biomecânico ao montar, reduzindo a intervenção e o esforço físico dos terapeutas, permitindo a
redução ou inibição da dominância de reflexos patológicos favorecendo a organização intencional
e autorregulada do movimento. MATERIAIS E MÉTODOS: O SELOTE é construído em EVA com
fixadores em velcro que permitem adaptá-lo às necessidades de correção da postura do praticante.
A metodologia de pesquisa seguiu o padrão básico de entrevista para obter relatos da percepção
de aumento no sentimento de competência motora e melhora na praxia, registro pré e pós ajuste
em vídeo de ângulos de ajuste do alinhamento corporal segundo as referências de equitação e uso
do protocolo de Avaliação de Função Motora GMFM pré e pós. RESULTADOS: A pesquisa foi
realizada com dez praticantes com Encelopatia Crônica da Infância classificados na GMFCS entre
níveis 3 e 4, num total de seis sessões. Os resultados obtidos na entrevista de percepção foi que a
totalidade dos praticantes relataram aumento na percepção de segurança, apresentando melhora na
praxia em relação ao ato de montar. Na medição dos ângulos pré e pós sem uso da órtese, análise
da perpetuação da mudança postural, os resultados foram que a mudança postural se manteve,
num limite mínimo de duas semanas, com os praticantes apresentando mudança na angulação
do quadril, no joelho, nos membros inferiores, posicionamento da cabeça, permitindo em alguns
casos a mudança de montaria dupla para solo. Nos resultados da Avaliação GMFM dos praticantes
as alterações foram qualitativas na execução das tarefas. CONCLUSÃO: Os resultados apontam
que o SELOTE apresenta significativos resultados em curto prazo, permitindo concluir que com
o desenvolvimento do sentimento de competência motora, o alinhamento biomecânico na sessão
de Equoterapia, os ganhos posturais se mantêm após a sessão e com o devido trabalho terapêutico
podem transcender a outras atividades motoras, o que possibilita inúmeros ganhos terapêuticos na
prática da Equoterapia e no tratamento dos praticantes. Palavras-chave: Equoterapia, biomecânica,
praxia, GMFM, Paralisia Cerebral.
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AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS SANITÁRIOS E DO BEMESTAR DE EQUINOS EM CENTROS DE EQUOTERAPIA

Os equídeos são únicos entre os animais domésticos, uma vez que não são verdadeiramente
considerados animais de produção, como de companhia e o seu estado de bem-estar é muitas
vezes ignorado em comparação com outras espécies domésticas. O bem-estar dos animais tornouse uma grande preocupação social e identificar os fatores que o afetam é de suma importância.
Devemos atentar que, por ser uma questão multifatorial, o bem-estar deve ser observado por meio
da realização de uma avaliação da gestão como um todo. Sendo assim, o presente estudo teve por
objetivo avaliar os aspectos de manejo, sanidade e comportamentais de animais de Equoterapia.
Para tanto um questionário foi distribuído para diferentes centros de Equoterapia no Brasil
(n=127), os quais são filiados à instituição regulamentadora da atividade, a ANDE-BRASIL, dos
quais 27 foram respondidos. Dentre os aspectos abordados foi avaliado a incidência de doenças,
a assistência veterinária, o controle sanitário (vermifugação e vacinação), controle de entrada dos
animais, a incidência de cólica e questões sociais. Por se tratar de centros filiados à ANDEBRASIL,
os achados foram bastante favoráveis, visto que a instituição tem como pré-requisito que parte
da equipe do centro filiado participe de um curso básico, onde recebem instruções de manejo
adequadas. Com isso os animais apresentaram baixa incidência de doenças visto que 14,28%
adoeceram 1 vez por trimestre. Em 39,28% o médico veterinário realiza visita mensalmente e
com isso notou-se um controle sanitário eficiente, visto que 78,57% dos animais são vacinados
anualmente e 64,28% são vermifugados em intervalos adequados. Alguns locais funcionam como
centros equestres e a Equoterapia é uma atividade paralela. Sendo assim, é importante que haja
um controle de entrada dos animais através dos exames de notificação obrigatória. Boa parte
dos centros de Equoterapia apresenta o controle com exames e também exigem vacinas (39,28%).
Existe um acompanhamento da saúde bucal dos animais (71,42%), o que favorece a digestão dos
alimentos e faz com que os casos de cólica sejam esporádicos (57,14% responderam que há tempos
os animais não apresentam cólica). Os cascos também são limpos e o casqueamento ocorre em
intervalos adequados. Em relação ao comportamento, os animais possuem pelo menos 2 horas de
contato físico entre si (71,42%), o que favoreceu com que os animais não manifestassem em sua
maioria estereotipias e agressividade. Sendo assim, como base nos resultados obtidos, evidenciouse que a formação de uma equipe com conhecimento acerca do cavalo, bem como a assiduidade do
veterinário contribuiu para que fosse instituído um bom manejo sanitário nos centros avaliados.
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MEDIDAS DO CENTRO DE PRESSÃO SOBRE A SELA
DURANTE O ANDAR A CAVALO REALIZADO EM
DIFERENTES PISOS: REPERCUSSÕES PARA A EQUOTERAPIA.
INTRODUÇÃO: A Equoterapia utiliza o movimento do andar do cavalo para obter um
efeito terapêutico. A quantificação de parâmetros dinâmicos na interação entre o cavaleiro e o cavalo
dão subsídios para compreender as variações que podem ser criadas durante o andar a cavalo
sobre o controle postural do sujeito. Uma das variações utilizadas nas sessões de Equoterapia é a
diversificação dos pisos entre areia, asfalto ou grama. OBJETIVO: Verificar se diferentes tipos de pisos
promovem modificações nas medidas do centro de pressão (COP) no contato do cavaleiro com a sela
durante a montaria. MATERIAIS E MÉTODOS: Fizeram parte do estudo quatro mulheres saudáveis,
26,8±0,5 anos, com experiência e praticantes de montaria. Os pisos utilizados foram caracterizados
através do índice de cone para obtenção da resistência à penetração dos solos. Demonstra-se a
partir dessa avaliação que o asfalto é totalmente resistente à penetração e que a grama apresenta
valores maiores de resistência que a areia. Foi realizada avaliação postural e antropométrica dos
sujeitos. A coleta de dados do COP foi realizada com um sistema de mensuração de pressão portátil
posicionado sobre a sela. O material de montaria utilizado neste estudo foi sempre o mesmo, assim
como o cavalo que foi uma fêmea, sem raça definida, com aproximadamente 510 kg e 1,54 m à
cernelha. O cavalo foi conduzido por um auxiliar-guia a uma velocidade controlada de 1,0 m/s,
ao longo de 10m, sem obstáculos, com piso de areia, grama ou asfalto, e realizadas três coletas em
cada um dos pisos. Realizou-se análise estatística descritiva dos valores do COP. RESULTADOS:
Os valores de amplitude de deslocamento do COP foram maiores na areia, seguidas da grama e
do asfalto, e os valores velocidade de deslocamento do COP foram maiores no asfalto, seguidos
da grama e da areia. Os valores da amplitude e velocidade de deslocamento do COP na direção
anteroposterior foram maiores que na direção mediolateral em todos os pisos. CONCLUSÃO: O
estudo fornece uma avaliação no sentido quantificar as alterações em medidas do COP durante
o processo de interação cavalo-sela-cavaleiro em função da manipulação do tipo de piso. Essas
informações são importantes, pois caracterizam parâmetros de controle postural dos sujeitos
durante o andar a cavalo e podem determinar diferentes estratégias de variações de piso a serem
utilizadas nas sessões de Equoterapia conforme os objetivos a serem alcançados.
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ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DO MASSETER E
TEMPORAL EM IDOSOS SUBMETIDOS AO ATENDIMENTO
EQUOTERAPÊUTICO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento leva a modificações na anatomia e fisiologia que
implicam alterações na funcionalidade do sistema estomatognático que podem ser aceleradas
por fatores de ordem emocional e psicológica, como estresse, solidão, sentimento de isolamento.
A Terapia Assistida por Animais (TAA), como a Equoterapia, não se trata de uma prática para
substituir terapias e tratamentos convencionais, mas um complemento, uma nova linha de pesquisa
em atenção à diversidade, para melhorar a qualidade de vida de pessoas comumente ignoradas
pela sociedade. OBJETIVOS: Avaliar eletromiograficamente os músculos masseter e temporal,
bem como a eficiência mastigatória em idosos submetidos à Equoterapia, antes e depois de um
atendimento, a fim de elucidar seus efeitos. MÉTODOS: Participaram do estudo 17 praticantes,
13 do gênero feminino e 4 do masculino, com média de idade de 66,5 (±7,3), 12 com predomínio
de dentes naturais 22,8 (±5,7), 3 edentados totais e 2 edentados no arco superior (portanto, 5
usuários de prótese total). Antes e depois de um atendimento de Equoterapia, com duração de 30
minutos, foi realizado o registro eletromiográfico. Os eletrodos foram posicionados, bilateralmente,
no masseter e temporal. As coletas foram realizadas, por 10 segundos, em atividades posturais
da mandíbula (repouso, protrusão, contração voluntária máxima, apertamento com parafilme,
lateralidade direita e esquerda) e em atividades dinâmicas: mastigação habitual (amendoim e uvapassa) e não habitual (parafilme). Resultados: Nas atividades posturais, durante o apertamento com
parafilme, o masseter esquerdo, antes do atendimento, teve, significativamente, maior atividade
eletromiográfica (p<0,0001), seguido do direito (p<0,001). Após o atendimento, tanto o masseter
direito, quanto o esquerdo alcançaram atividades eletromiográficas mais próximas (p<0,001). Nas
atividades dinâmicas da mandíbula: na mastigação de amendoim, a atividade eletromiográfica do
masseter esquerdo mostrou-se significativamente maior depois do atendimento (p<0,0001), do que
antes (p<0,05). O masseter direito também teve maior atividade eletromiográfica (p<0,001) do que
antes. Quanto à mastigação da uva-passa, os masseteres direito e esquerdo depois do atendimento
tiveram maior atividade eletromiográfica (p<0,0001) do que antes (p<0,001). Na mastigação
não-habitual com parafilme, o masseter esquerdo depois do atendimento teve maior atividade
eletromiográfica (p<0,0001) do que antes (p<0,001). DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Com base nos
resultados, podemos inferir que a Equoterapia é uma técnica reabilitativa capaz de promover
alterações nos músculos da mastigação, não só no recrutamento muscular mais simétrico, mas
também no aumento do registro eletromiográfico durante a avaliação da eficiência mastigatória.
Palavras-chave: Terapia Assistida por Cavalos, Idosos, Eletromiografia, Músculo Masseter.
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A ÓRTESE HIPPUSSUIT MELHORA O ALINHAMENTO
POSTURAL DE UMA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DANDY
WALKER DURANTE UMA SESSÃO DE EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: A síndrome de Dandy-Walker (SDW), consiste em uma malformação
cerebral congênita, caracterizada por dilatação cística do 4º ventrículo, agenesia da porção inferior
do vermis cerebelar e dilatação do sistema ventricular. As manifestações clínicas consistem
no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, microcefalia, mielomeningocele
e predominantemente a hidrocefalia. A Equoterapia trata-se de um recurso terapêutico que
proporciona a melhora do equilíbrio, melhora do alinhamento postural, modulação do tônus
muscular e conscientização corporal. A órtese HippusSuit, foi desenvolvida para ativar e/ou inibir
a musculatura, dependendo do seu posicionamento, proporcionando ajustes posturais durante a
montaria. É uma vestimenta dinâmica, constituída de colete e shorts integrados, posicionador de pé,
faixa em x, faixa linear e alça de segurança. Seu uso tem se mostrado benéfico em praticantes com
paralisa cerebral. Entretanto, apesar desses achados promissores, os efeitos da órtese HippusSuit em
praticantes com a SDW não foi investigado. OBJETIVO: Avaliar a influência da órtese HippusSuit
durante a montaria em uma sessão de Equoterapia de uma praticante com SDW. METODOLOGIA:
participou desse estudo, uma criança do sexo feminino com 3 anos e 9 meses de idade, com
diagnóstico médico de SDW, quadro clínico de hipotonia em MMII e déficit em controle de tronco.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado um cavalo sem raça definida de 157 cm, macho
e com 15 anos de idade; o encilhamento utilizado foi a sela com alça, bacheiro, estribos e cabresto.
A terapia ocorreu no picadeiro coberto, com terapeuta como mediadora lateral e auxiliar-guia.
Seis marcadores reflexivos foram posicionados bilateralmente sobre o côndilo medial do fêmur,
trocanter maior e acrômio da praticante. Os posicionamentos desses marcadores foram registrados
por três câmeras filmadoras, devidamente calibradas e posicionadas perpendicularmente ao trajeto
utilizado. As câmeras foram posicionadas à distância de 6,3 m do trajeto. Para avaliação do efeito
da órtese HippusSuit, três condições foram testadas: sem a órtese (Sem Colete); com a órtese sem
fixação/tração (Com Colete – para testar o efeito do estímulo tátil) e com fixação (Com Fixação). As
imagens obtidas durante a coleta de dados foram analisadas por procedimentos videogamétricos
onde foi calculado o ângulo de extensão de tronco nas três condições. Para análise estatística foi
utilizado o teste t para amostra única. RESULTADOS: Os dados apontaram um aumento de 8,3% no
ângulo de extensão do tronco na condição Com Fixação (92.08 + 7.40 graus), em relação à condição
Sem Colete (85.01 + 12.88 graus): t(11) = 3.30 e p=0.007. Por outro lado a condição Com Colete (91.67 +
10.31 graus) não demonstrou-se estatisticamente diferente da condição Sem Colete: t(8)=1,93; p=0.08.
CONCLUSÃO: Comprovou-se uma melhora no alinhamento postural durante a montaria apenas
quando a órtese com fixação foi utilizada, demonstrando que os resultados positivos na condição
Com Fixação não são provenientes de estímulos táteis. Assim, demonstramos o potencial clínico
do HippusSuit para uma praticante com DW, já que o mesmo promoveu um melhor alinhamento
do tronco durante a sessão, o que pode potencializar os efeitos de uma sessão de Equoterapia.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ELÉTRICA MUSCULAR EM
IDOSOS SUBMETIDOS À EQUOTERAPIA
Dentre as alterações fisiológicas que cursam com o aumento da idade, podemos descrever
a perda de equilíbrio e a diminuição da força muscular. Embora os efeitos da Equoterapia em
pessoas idosas sejam pouco estudados, ela vem se destacando como uma possibilidade de minizar
tais alterações, promovendo ganhos físicos e psicológicos nessa população. O objetivo do presente
estudo foi avaliar a ativação da musculatura de tronco em idosos submetidos a atendimentos de
Equoterapia, a fim de elucidar seus efeitos como recurso terapêutico. Participaram da pesquisa 20
praticantes, sendo,15 do gênero feminino e cinco do masculino, com média de idade de 64,7 (±5,3)
e 69 (±8,6) anos, altura 153 (±0,05) e 170 (±0,1) cm, peso 59,2 (±11,8) e 71(±4,6) Kg e Índice de Massa
Corporal 25,4 (±4,6) e 25,7 (±2,3) Kg/m2, respectivamente. Foram realizadas 10 atendimentos de
Equoterapia, uma vez por semana, com duração de 30 minutos A eletromiografia foi realizada
na primeira, quinta e décima sessão, com eletrodos posicionados no trapézio (fibras superiores),
paravertebral torácico, multífido e reto abdominal, seguindo o protocolo de colocação e utilização
da eletromiográfia, Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles
(SENIAM). As coletas foram realizadas em cinco momentos, duas com o cavalo parado e três em
movimento. A musculatura do tronco foi ativada com o movimento tridimensional do cavalo,
sendo o multífido o mais ativado (p <0,0001). Também houve ativação muscular em todos os
momentos da sessão, sobretudo no trigésimo minuto (p<0,0001) com os pés sem o apoio do estribo.
Com base nos resultados podemos inferir que a Equoterapia é uma técnica reabilitativa capaz de
promover ativação da musculatura do tronco, nessa população.
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INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS DE MONTARIA NA
ATIVIDADE ELÉTRICA DE TRONCO E MEMBROS
INFERIORES EM PRATICANTES DE EQUOTERAPIA COM
DIFERENTES DOENÇAS
INTRODUÇÃO: A Equoterapia, como método terapêutico que utiliza o cavalo na
reabilitação e/ou educação de pessoas com necessidades especiais com Síndrome de Down, Paralisia
Cerebral e Deficiência Intelectual, tem sido empregada de acordo com as características específicas
de cada indivíduo. Dessa forma, o material de montaria a ser utilizado torna-se um aliado na busca
pela excelência nos programas de atendimento em Equoterapia. OBJETIVO: Verificar a influência
do material de montaria na Equoterapia de acordo com a atividade muscular de tronco e membros
inferiores de indivíduos com Síndrome de Down, Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual.
MÉTODO: Participaram do estudo cinco indivíduos em cada grupo: Síndrome de Down, Paralisia
Cerebral e Deficiência Intelectual, com média de idade de 16,2 (±1,10), 16 (±1,22) e 16 (±0) anos,
respectivamente. A análise da atividade muscular foi realizada por meio da eletromiografia de
superfície, utilizando as quatro variações de materiais de montaria durante a Equoterapia. Para
análise estatística foi utilizado o Software Sigma Stat 3.5®. RESULTADOS: Para os grupos Síndrome
de Down e Deficiência Intelectual, verificou-se que o material de montaria manta com pés fora
do estribo promoveu maior atividade da musculatura de tronco e membros inferiores (p=0,038)
e no grupo de Paralisia Cerebral foi a sela com pés apoiados no estribo (p=0,044). CONCLUSÃO:
O material de montaria utilizado durante a sessão de Equoterapia pode influenciar na atividade
muscular de tronco e membros inferiores produzindo maior estímulo muscular em relação aos
processos patológicos estudados, sendo, portanto, um aspecto importante a ser considerado no
planejamento do tratamento.
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EFEITOS DA FREQUÊNCIA SEMANAL DE UM PROGRAMA
DE EQUOTERAPIA NA FUNÇÃO MOTORA GROSSA
E NO DESEMPENHO FUNCIONAL EM CRIANÇAS
COM PARALISIA CEREBRAL
A paralisia cerebral é a causa mais comum de disfunção motora crônica na infância e
uma das principais condições clínicas que ocasionam alterações no desenvolvimento. Nos países
desenvolvidos, apresenta uma prevalência de 1,5 a 3 para cada 1.000 nascidos vivos. No Brasil,
estima-se que a prevalência seja de 7 para cada 1.000 crianças nascidas vivas. É definida como um
grupo de distúrbios não progressivos, ocorridos durante o desenvolvimento cerebral, consequência
de uma lesão que pode ocorrer nos períodos pré, peri ou pós-natal que têm como características
principais a alteração do movimento, do tônus e da postura, causando limitações motoras globais.
No decorrer das últimas décadas, tem aumentado o interesse de profissionais e pesquisadores
da área de saúde em favorecer melhores condições de vida às pessoas com deficiência. Dentre as
várias terapias oferecidas para crianças com paralisia cerebral, pode-se mencionar a acupuntura,
a estimulação elétrica, a hidroterapia, o vestuário ortopédico dinâmico e flexível, além da terapia
assistida com cavalo, que no Brasil recebe o nome de Equoterapia. Essa terapia é explicada através
da teoria dos sistemas dinâmicos, no qual o movimento tridimensional do cavalo (similar ao da
marcha humana) oferece ao cavaleiro múltiplas oportunidades de ajustes posturais a fim de reduzir
o deslocamento do seu centro de gravidade. Esse movimento ritmado e único propicia inúmeros
benefícios no processo de reabilitação e tem sido frequentemente recomendado para crianças com
Paralisia Cerebral. Este estudo teve como objetivo verificar de que forma a frequência semanal de
um programa de Equoterapia, de uma ou duas vezes por semana, influencia na função motora
grossa e no desempenho funcional em crianças com paralisia cerebral. Foram selecionadas crianças
com paralisia cerebral que respeitaram os critérios de inclusão e divididas em dois grupos de
forma randomizada. A prática equoterápica foi realizada uma ou duas vezes por semana, com
duração de 30 minutos, compreendendo um período de 16 semanas. Ficou evidenciado que a
Equoterapia, realizada uma ou duas vezes por semana, promove benefícios significativos na
função motora grossa e desempenho funcional em crianças com Paralisia Cerebral. Sendo assim,
sugere-se que protocolos de intervenção equoterápica sejam realizados inicialmente uma vez por
semana, refletindo diretamente na possibilidade de mais crianças serem beneficiadas dessa prática,
pois o alto custo com equipe e estrutura em centros de Equoterapia é o principal impedimento
para garantir o acesso ao tratamento a esses praticantes.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ANGULAR DO TRONCO
DO CAVALEIRO EM FUNÇÃO DO POSICIONAMENTO DO
PESCOÇO DO CAVALO DURANTE A MARCHA
INTRODUÇÃO: Diversos elementos são importantes na intervenção com a Equoterapia.
Essas importâncias têm sido dadas ao cavalo e suas características morfológicas e biomecânicas,
bem como nos equipamentos de montaria, tipo de solo, de deslocamento, velocidade, entre outros
parâmetros. No entanto, um elemento chave, que age diretamente sobre o comportamento do
cavalo, tem recebido pouca atenção: a influência exercida pela forma de condução do cavalo. O
auxiliar guia é um profissional que tem a função de conduzir o cavalo no ambiente terapêutico
conforme as necessidades da equipe. Todavia, pouco foi investigado sobre a influência das ações do
condutor no movimento do cavalo, e se isso produziria algum tipo de interferência sobre o cavaleiro.
Considerando que a extensão ou flexão do pescoço do cavalo modifica a curvatura fisiológica do
dorso do cavalo, especula-se que essas variações podem produzir demandas diferentes de controle
postural do cavaleiro as quais são representadas pela mudança na sua inclinação de tronco. Caso
comprovada esta hipótese, ajustes terapêuticos utilizando a variação na posição do pescoço do
cavalo permitirão melhores tomadas de decisão da equipe nas suas estratégias de intervenção.
OBJETIVO: Verificar se mudanças no posicionamento do pescoço do cavalo no passo produzem
alterações na angulação do tronco do cavaleiro. MÉTODO: Foram selecionadas 10 voluntárias
saudáveis, do sexo feminino, entre 25 a 45 anos com índice de massa corporal (IMC) dentro do
padrão saudável. Foi utilizado um cavalo de raça árabe, 17 anos, 1.45cm de altura, pesando 413
kg, de baixa frequência, com engajamento sobrepistar na areia e anda em média 88 passos por
minutos. As marcações no cavalo e indivíduo montado foram feitas com marcadores adesivos
com base em procedimentos validados de palpação de proeminências ósseas. Para a análise da
cinemática da linha vertical no tronco e angulação do pescoço do cavalo, utilizou-se do software
Kinovea 0.8.15. O cavalo foi conduzido ao passo, por um percurso em linha reta, com a posição
do pescoço do cavalo em flexão do pescoço, pescoço neutro, e extensão do pescoço. A avaliação
das angulações foi feita quadro a quadro durante um ciclo completo de passo do cavalo. No
cavalo analisou-se o ângulo entre a inserção occipital do ligamento nucal, o ponto médio da base
do pescoço e o ponto lombossacral. No indivíduo montado analisou-se o ângulo entre o acrômio,
trocânter maior do fêmur e linha vertical paralela à gravidade. RESULTADOS: A modificação na
posição do pescoço do cavalo pelo condutor durante a condução do cavalo ao passo produziu
alterações no posicionamento do tronco do indivíduo em montaria. Apesar do ajuste postural
de cada sujeito avaliado variar, houve uma tendência, quando comparado à posição neutra do
pescoço, de maior inclinação para trás do tronco do cavaleiro durante a extensão do pescoço do
cavalo, assim como maior inclinação para frente ao flexionar o pescoço do cavalo. CONCLUSÃO:
Os dados preliminares deste estudo sugerem que a modificação do posicionamento do pescoço do
cavalo pelo condutor pode promover modificações na angulação do tronco do indivíduo montado.
Tais achados podem auxiliar na elaboração de estratégias de intervenção.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIOVASCULARES
EM IDOSOS SUBMETIDOS AO ATENDIMENTO
EQUOTERAPÊUTICO
INTRODUÇÃO: Evidências científicas indicam claramente que a participação em
programas de atividades físicas é uma forma independente para reduzir e/ou prevenir uma
série de declínios funcionais associados com o envelhecimento. Assim, os principais benefícios
de um comportamento ativo do idoso podem ser classificados basicamente nas esferas biológica,
psicológica e social, destacando-se, entre esses benefícios: Melhor controle do diabetes melito e
da hipertensão arterial (condição bastante prevalente entre idosos e o principal fator de risco para
doença coronária e acidente vascular encefálico), prevenção de quedas e fraturas, preservação
da funcionalidade e autonomia, redução de sintomas depressivos e ansiosos, melhora da
diposição, autoestima e do sono. A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o movimento
tridimensional do cavalo proporcionando ao praticante inúmeros benefícios. OBJETIVOS: Avaliar a
frequência cardíaca, oxigenação sanguínea e pressão arterial de idosos praticantes de Equoterapia.
MÉTODOS: Participaram do estudo 20 praticantes, 15 do gênero feminino e 5 do masculino,
com média de idade de 64,7 (±5,3) e 69 (±8,6) anos, altura 153 (±0,05) e 170 (±0,1) cm, peso 59,2
(±11,8) e 71(±4,6) Kg e Índice de Massa Corporal 25,4 (±4,6) e 25,7 (±2,3) Kg/m2, respectivamente,
sendo 6 hipertensos (controlados com uso de medicação). Foram realizados 10 atendimentos de
Equoterapia, no program de hipoterapia, com o cavalo na andadura ao passo, uma vez por semana,
com duração de 30 minutos. O material de montaria foi sela australiana. Nos 15 minutos iniciais
os pés estavam apoiados nos estribos, e nos 15 minutos finais, sem os estribos. O instrumento
utilizado para aferir a frequência cardíaca e oximetria foi o oxímetro de dedo portátil, da marca
Gerathem®. E para aferir a pressão arterial, o monitor HEM 742, da marca Omron®. Os registros
foram realizados 10 minutos de repouso, após a chegada dos praticantes; no sentado inicial, 1º,
15º, 30º minuto e sentado final, durante o atendimento e 10 minutos de repouso, após o término
do atendimento. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa GraphPad
Prism®, versão 5.0. A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste de Shapiro Wilk. Para
as análises pareadas, quando a distribuição foi normal, utilizou-se o Teste Anova pareado seguido
do pósteste de Tukey, e para os dados não normais, o Teste de Kruskall-Wallis seguido do pósteste de DUMM. Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que o valor
p foi menor que 0,05. RESULTADOS: Não houve diferença significativa nos diferente momentos
de aferição da oxigenação sanguínea e da frequência cardíaca. Quanto à pressão arterial sistólica,
houve redução entre entre o 1º e 8º atendimento (p<0,001); 1º e 9º (p<0,05); 2º e 8º (p<0,001); 2º e
9º (p<0,05); 4º e 8º (p<0,05). Quanto à pressão arterial diastólica não houve diferença significativa.
CONCLUSÃO: Pode-se inferir, pela pouca variabilidade da frequência cardíaca, que os idosos
realizaram atividade física e não exercício físico neste programa de hipoterapia. Além disso, que
houve uma tendência à redução da pressão arterial no decorrer dos atendimentos.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA NO CONTROLE POSTURAL,
EQUILÍBIRO, FUNÇÃO MOTORA GROSSA E QUALIDADE DE
VIDA E CRIANÇAS E JOVENS COM PARALISIA CEREBRAL.
INTRODUÇÃO: A equoterapia é uma modalidade terapêutica complementar que busca
promover mudanças na funcionalidade de crianças e jovens com paralisia cerebral (PC). Conhecer
os domínios nos quais essa terapêutica provoca efeitos tanto diretos como indiretos, e identificar
os mecanismos que produzem os respectivos efeitos, contribui para ampliação e aprofundamento
do conhecimento disponível sobre a Equoterapia. Para isso, o presente estudo utilizou os modelos
de Treatment Theory (TT) e Enablement Theory (ET) para analisar os efeitos da Equoterapia sobre
crianças e jovens com PC de diferentes idades, topografias e gravidades. OBJETIVO: Avaliar mudanças
no controle postural e equilíbiro, função motora grossa e qualidade de vida (QV) de crianças e
jovens com PC submetidas à Equoterapia durante um período de seis meses. METODOLOGIA:
Estudo quase-experimental de grupo único (n=31) com acompanhamento longitudinal de seis
meses incluindo três medidas repetidas (T1, T2 e T3). Para avaliar o controle postural e equilíbrio
e a função motora grossa foram utilizados os testes Early Clinical Assessment of Balance (ECAB)
e Medida da Função Motora Grossa (GMFM-88), respectivamente. A QV foi mensurada por meio
de entrevista com o cuidador principal do participante utilizando o Questionário de Qualidade de
Vida de Crianças com Paralisia Cerebral: questionário para cuidadores primários (CPQOL-Child).
Os participantes foram estratificados por idade (04-07 anos e 08-12 anos), gravidade (leve, moderada
e grave), topografia dos membros envolvidos (quadriplegia, hemiplegia e diplegia) e tempo prévio
de Equoterapia (entre 3-6 meses e mais de 6 meses). RESULTADOS: Os participantes apresentaram
ganhos significativos em todos os desfechos, independente de sua idade e características da condição
de PC. O controle postural e equilíbrio melhorou significativamente em todos os escores do ECAB.
Foi encontrada uma interação significativa entre mudanças na dimensão E do GMFM-88 e topografia
da condição de PC e entre escore total do teste e tempo prévio de Equoterapia. Em relação à QV,
houve uma interação significativa entre o domínio funcionalidade do CPQOL-Child e grupo etário.
O estudo também revelou uma associação significativa de magnitude moderada entre mudanças
no controle postural e equilíbrio e mudanças na função motora grossa. CONCLUSÃO: O modelo
de análise proposto com base na taxonomia de tratamentos em reabilitação permitiu interpretação
diferenciada dos efeitos promovidos pela Equoterapia, auxiliando na identificação do mecanismo
de ação (passo do cavalo e demandas de retificação), dos ingredientes-ativos (ativação dos músculos
envolvidos na retificação postural, estímulos vestibulares e informações visuais), desfecho-alvo
(controle postural e equilíbrio) e desfechos indireto que ampliam os benefícios funcionais dessa
terapêutica (função motora grossa e QV).
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EFEITO IMEDIATO DE UMA INTERVENÇÃO EQUOTERÁPICA
E APÓS 15 SESSÕES NAS VARIÁVEIS ESPAÇO-TEMPORAIS
DA MARCHA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO
INTRODUÇÃO: A marcha é uma habilidade de locomoção que apresenta movimentos
coordenados, composta por fase de apoio e de balanço. O acidente vascular encefálico (AVE)
pode acarretar alterações dependendo da área encefálica afetada e da extensão da lesão. É comum
a presença de marcha hemiparética caracterizada por assimetria do membro inferior afetado,
ocorrendo alterações na velocidade, cadência e duração das fases de apoio e balanço, normalmente
em decorrência de atividade muscular anormal, déficit de controle postural e prejuízos sensoriais.
Por ser uma habilidade motora fundamental, frequentemente esses pacientes buscam terapias,
como a Equoterapia para a melhora da capacidade de locomoção. OBJETIVO: Analisar o efeito
imediato após a primeira sessão de Equoterapia e após 15 sessões nas variáveis espaço-temporais
da marcha de indivíduos com AVE. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram selecionados 21 voluntários
com diagnóstico médico de AVE unilateral, idade de 30 a 65 anos, em fase crônica com nível 3
ou superior na escala de deambulação funcional. Realizou-se o teste de caminhada de 10 metros
em linha reta com sensor inercial, antes e após o primeiro atendimento e antes de iniciarem a 16ª
sessão, correspondendo ao efeito de 15 sessões de equoterapia. O protocolo de atendimento foi
único em todas as sessões. A análise incluiu a comparação do lado parético com o lado não parético
em relação às variáveis: comprimento do passo, duração do apoio e do balanço e a cadência.
Para análise estatística utilizou-se medidas descritivas, o teste de Shapiro-Wilk para verificar
a normalidade dos dados e para comparação das médias a ANOVA de medidas repetidas ou
Anova Fatorial para comparação do lado parético com o não parético. RESULTADOS: Em relação
a cadência não houve mudança significativa quanto ao número de passos por minuto após uma
sessão de Equoterapia. Essa diferença foi significativa após 15 sessões (p=0, 012) com aumento
da cadência. Quanto ao comprimento do passo, no qual espera-se uma simetria e portanto um
valor de 50% para cada membro, embora, após uma sessão de Equoterapia, a média tenha se
aproximado desse valor, não houve diferença significativa entre o lado parético e não parético
(p>0,05). Também não houve diferença significativa entre o momento pré e o pós quanto à duração
do apoio e do balanço quando comparados os lados parético e não parético. Após 30 minutos de
Equoterapia, encontrou-se diferença significativa entre o lado parético e o não parético (p<0,001)
para duração de apoio com a média maior para o lado não parético, assim como para a duração
do balanço com aumento do lado parético (p<0,001). CONCLUSÃO: A marcha hemiparética
tem alterações na fase de balanço e apoio devido principalmente a flexão dorsal do tornozelo e
extensão do quadril insuficientes que impedem o posicionamento correto do pé e quadril. Isso
muda a dinâmica da marcha que parece ter uma tendência discreta de alterações nas variáveis
espaço-temporais imediatamente após a prática de Equoterapia. No entanto, essas mudanças
aparentam existir de modo mais significativo após um número maior de sessões, como ocorreu
para a variável cadência após 15 sessões de Equoterapia.
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A PRÁTICA DA EQUOTERAPIA PARA PROMOÇÃO DA
COORDENAÇÃO MOTORA E FUNCIONALIDADE EM
INDIVÍDUOS COM PARALISIA CERABRAL
INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) é uma desordem neurológica em um cérebro
imaturo, podendo gerar alterações cognitivas, sensoriais e motoras e impactar negativamente nas
habilidades funcionais. A fim de melhorar o quadro clínico é comum que os indivíduos realizem
terapias, como a Equoterapia. OBJETIVO: Analisar efeitos da Equoterapia na coordenação motora
e habilidades funcionais em indivíduos com PC. MATERIAIS E MÉTODOS: Ensaio clínico,
randomizado e cego, com 18 indivíduos com PC, pareados de acordo com idade, altura, massa
corporal e gravidade. Aleatoriamente formou-se o grupo experimental (GE) e o grupo controle
(GC), ambos com 9 participantes. Para avaliar a função motora utilizou-se a Medida da Função
Motora Grossa (GMFM) e para desempenho funcional o Inventário de Avaliação Pediátrica de
Disfunção (PEDI) quanto aos itens: habilidades funcionais (HF) e assistência do cuidador (AC).
Ambos os grupos foram avaliados de forma cega antes da intervenção. O GE participou de 10
sessões de 30 minutos de Equoterapia, realizadas duas vezes por semana. Em seguida, ambos os
grupos foram reavaliados pelo mesmo examinador. A análise dos dados foi feita pelo Excel, sendo
calculada a média (MA) e desvio padrão (DP) de idade, massa corporal e altura para caracterização
da amostra, bem como do escore total do GMFM e itens do PEDI. Para comparação entre resultados
iniciais (MAi±DPi) e finais (MAf±DPf) foi aplicado Teste t de Student para amostras pareadas,
considerando-se nível de significância de 95% (p<0,05). RESULTADOS: O GE, com 6 indivíduos
do sexo masculino e 3 do feminino, apresentou MA±DP de 20±7 anos, 46±12 kg e 1,4±0,19 m de
estatura, e o GC, com 5 indivíduos do sexo masculino e 4 do feminino, apresentou MA±DP de
21±9 anos, 54±15 kg e 1,5±0,1 m. Houve uma melhora significativa da coordenação motora para
o GE (MAi±DPi=49±33, MAf±DPf=54±33, p=0,04) após a prática de equoterapia, mas não houve
melhora significativa para o GC (MAi±DPi=50±28, MAf±DPf=51±31, p=0,4). Quanto ao desempenho
motor (PEDI), na HF houve melhora significativa nos itens de autocuidado (MAi±DPi =42±28,
MAf±DPf=44±28, p=0,007), mobilidade (MAi±DPi=33±21 , MAf±DPf=35±20, p=0,01) e função social
(MAi±DPi=43±17, MAf±DPf=44±18, p=0,02), apenas para o GE. O mesmo não ocorreu para o GC em
relação às mesmas variáveis: autocuidado (MAi±DPi =41±21, MAf±DPf=46±21, p=0,14), mobilidade
(MAi±DPi=26±26, MAf±DPf=30±25, p=0,14) e função social (MAi±DPi=43±20, MAf±DPf=47±17,
p=0,17) nos quais não houve diferença significativa. Quanto aos itens de AC a melhoria significativa
aconteceu para autocuidado (MAi±DPi=20±18, MAf±DPf=22±17, p=0,04) no grupo experimental, no
entanto, não houve mudança considerável para função social (MAi±DPi=15±9, MAf±DPf=16±10,
p=0,06) e mobilidade (MAi±DPi=19±15, MAf±DPf=19±16, p=0,17). Para o GC não houve diferença
estatisticamente significativa para nenhum item de AC: autocuidado (MAi±DPi=18±16,
MAf±DPf=23±15, p=0,09), mobilidade (MAi±DPi=15±16, MAf±DPf=16±16, p=0,30) e Função Social
(MAi±DPi=18±10, MAf±DPf=20±8, p=0,09). CONCLUSÃO: A Equoterapia realizada em 10 sessões
de 30 minutos foi capaz de gerar mudanças positivas na coordenação motora e no desempenho
funcional dos praticantes, demonstrando uma maior habilidade em realizar atividades cotidianas
assim como, uma menor dependência do seu cuidador. Portanto, os estímulos gerados pelo
movimento do cavalo parecem ser capazes de promover impactos positivos nas atividades diárias
e na independência dos praticantes.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA
DE PESSOAS COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO
PROGRESSIVA DA INFÂNCIA
INTRODUÇÃO: A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI) é uma
lesão que ocorre no sistema nervoso central na fase de desenvolvimento causando alterações,
funcionais e afetando a qualidade de Vida (QV) do indivíduo. Sequelas podem ser revertidas com
o tratamento individualizado, sendo a Equoterapia um recurso que pode promover independência
e melhorar QV. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da Equoterapia na QV em indivíduos com ECNPI.
MATERIAIS E MÉTODOS: Ensaio clínico, randomizado e cego, composto por 18 indivíduos
com ECNPI, que não haviam praticado Equoterapia nos últimos dois anos, nem se submetido a
cirurgia nos últimos 12 meses. Os indivíduos foram pareados de acordo com idade, altura, massa
corporal e gravidade, em seguida randomizados em GE (grupo estudo) e GC (grupo controle),
ambos com 9 indivíduos. Foi utilizado como método de avaliação o questionário genérico de QV
SF-36, com oito domínios: capacidade funcional (CF), aspectos físicos (AF), dor (DO), estado geral
de saúde(EGS), vitalidade(VI), aspectos sociais (AS), aspectos emocionais (AE) e saúde mental
(SM). O GE foi avaliado e submetido a 10 sessões de Equoterapia duas vezes por semana, com
30 minutos de duração, conforme protocolo de Moraes (2015), e reavaliado ao final do período.
O GC foi avaliado, sem intervenção da Equoterapia e reavaliado ao final do mesmo período.
Os dados foram analisados através do Excel, calculada a média (MA) e desvio padrão (DP) de
idade, massa corporal e altura para caracterização da amostra, bem como de cada domínio do
SF36 inicial (MAi±DPi) e final (MAf±DPf). Para a comparação foi aplicado Teste t de Student para
amostras pareadas, considerando-se um nível de significância de 95% (p0,05). No GC os domínios
de CF (MAi±DPi=23±27, MAf±DPf=38±37) e SM (MAi±DPi=78±11, MAf±DPf=84±12) também
apresentaram aumento estatisticamente significativo (p0,05), com exceção de AF(MAi±DPi=83±33,
MAf±DPf=75±35) que apresentou diminuição, mas também sem significância estatística (p>0,05).
CONCLUSÃO: Ao avaliar a QV de indivíduos com ECNPI, verificou-se no presente estudo que
tanto GE quanto GC apresentaram melhora significativa nos domínios de Capacidade Funcional
e Saúde Mental. Apesar de sugerir que a Equoterapia possa influenciar positivamente a QV em
pessoas com sequela de ECNPI, não é possível afirmar se esta melhora tenha ocorrido devido à
Equoterapia ou seja resultado do efeito placebo. Portanto recomenda-se, maior número de sessões
para investigação mais aprofundada dos efeitos da Equoterapia na QV.
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A MELHORA DO EQUILÍBRIO POSTURAL EM INDIVÍDUOS
COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA DA
INFÂNCIA COM A PRÁTICA DA EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI) possui
alta incidência em países subdesenvolvidos, podendo ter diversas causas. Acomete o Sistema
Nervoso Central em fase de desenvolvimento ocasionando alterações motoras e comprometendo
o equilíbrio. É possível melhorar a aquisição de controle motor e postural com intervenção da
Equoterapia, um método que permite promover ganhos neurofuncionais nestes casos (OLIVEIRA,
et al, 2013; CELLI, 2015, MORAES 2015). OBJETIVO: Avaliar o efeito da Equoterapia no equilíbrio de
indivíduos com ECNPI. MATERIAIS E MÉTODOS: Ensaio clínico, randomizado e cego, composto
por 8 indivíduos, que não haviam praticado Equoterapia nos últimos dois anos, nem se submetido
a cirurgia nos últimos 12 meses. Formaram-se dois grupos, para tal, os indivíduos foram pareados
por idade, altura, massa corporal e gravidade (GMFCS), em seguida randomizados em GE (grupo
estudo) e GC (grupo controle), ambos com 4 indivíduos. Para avaliar o equilíbrio postural estático
e dinâmico foi Utilizada a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e teste Timed Up and Go (TUG).
Os Indivíduos do GE foram avaliados, submetidos a intervenção de 10 sessões de Equoterapia,
com 30 minutos de duração, realizadas duas vezes por semana conforme protocolo de Moraes
(2015), e reavaliados ao final do período. Os indivíduos do GC foram avaliados, sem intervenção
e reavaliados ao final do mesmo período. Os dados obtidos foram analisados através do Excel,
calculada média (MA) desvio padrão (DP) de idade, massa corporal e altura para caracterização
da amostra, bem como dos resultados de EEB e teste de TUG. A comparação entre dados iniciais(
MAi±DPi) e finais (MAf±DPf) de ambos os grupos, foi realizada através do teste t de Student
para amostras pareadas e foi considerado o nível de significância de 95 % (p0,05). CONCLUSÃo:
Apesar do ligeiro aumento na pontuação da EEB e diminuição no escore do TUG, indicando uma
possível melhora no equilíbrio postural, os resultados não são estatisticamente significativos para
sustentar esses achados. Portanto 10 sessões de Equoterapia, duas vezes por semana, parece não
ser suficiente para uma melhoria considerável do equilíbrio postural em pessoas com ECNPI.
Portanto, replicar o estudo com um maior número de participantes e de sessões de pode esclarecer
os reais efeitos dessa terapia para a população em questão
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SELECCIÓN, DOMA, ENTRENAMIENTO Y/O REEDUCACIÓN
DE CABALLOS PARA COMPETIR EN ADIESTRAMIENTO
PARA ECUESTRE.
La importancia de la selección del caballo para Adiestramiento Para Ecuestre (A.P.E),
razas, edad, temperamento y propósitos, explicación teórica. La Doma, es la gran oportunidad
que tiene un instructor/entrenador/domador, es imprescindible poseer conocimientos de conducta
animal- descripción de las tres etapas, Potro- Pie a tierra (P.A.T.)- Montado. Entrenamiento: Escala
elemental, musculación, alimentación, herrajes, salud, etcétera, tema a desarrollar, imágenes y
videos. Reeducación: Principales problemas, malas conductas adquiridas, la importancia de la
memoria en el caballo, malas y buenas experiencias, ejemplos. Versatilidad, Humana y animal
desarrollo del tema acompañado por imágenes, diferentes jinetes y caballos. Entrenadores, la
importancia de la versatilidad del entrenador, carrera, capacitaciones, experiencia, etcétera. Jinetes
P.E. Abordaje de los diferentes grados, explicación de cada uno, ejemplos de competidores de
AAAEPAD, exigencias en cada grado, Tablas, clasificación y requisitos, para qué , para quién, y
por qué, la importancia de la selección del caballo según el jinete y la dificultad de las tablas de
acuerdo al grado. Tablas: Diferentes tablas para los distintos grados, ejemplos; G1a G1b, G2, G3,
G4, etcétera.se presentarán ejemplos de tablas en P.P y un video donde se ejecutan las tablas en
Campeonato Nacional, ejemplo de Kür, prueba musical, estilo libre. Testimonio de dos amazonas
de A.P. E y su experiencia en campeonatos nacionales. Ejercicios a ejecutar en los diferentes grados,
alto inmovilidad, paso libre, paso mediano, cesión a la pierna, espalda y grupa adentro, grupa a
fuera, giro sobre el tren anterior, 180, apoyo, etcétera desarrollo de la explicación acompañado
por imágenes. Embocaduras permitidas, imágenes en P.P.
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EFEITOS DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
EM EQUOTERAPIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
DOS ESTUDOS DE INTERVENÇÃO REALIZADOS
COM CRIANÇAS COM TEA
O Transtorno do Espectro do Autismo é um dos transtornos desenvolvimentais mais
complexos, sobretudo pela ausência de um marcador biológico específico e pela variabilidade da
manifestação de seus sintomas. São reconhecidos os impactos psicossociais tanto para o indivíduo
autista, quanto para seus familiares. Os resultados de várias pesquisas correlacionam os altos
níveis de estresse e as decorrências na qualidade de vida de pais e de cuidadores, também a busca
de alternativas terapêuticas que possam minimizar tais impactos, em especial, aqueles de ordem
comportamental. As relações entre o TEA e a Equoterapia tem sido alvo de pesquisas em diferentes
áreas de conhecimento, pela peculiaridade desse método de intervenção, que utiliza o movimento
tridimensional do cavalo. O objetivo geral desse estudo foi sistematizar os dados das pesquisas de
intervenção em Equoterapia, que apresentem um protocolo de atendimento previamente elaborado
para o trabalho com crianças com TEA, em um estudo de revisão. Para tal, tem-se com objetivos
específicos, levantar dados publicados sobre o tema em questão, nas bases de periódicos, no período
de 2007 à 2016; Identificar as características do protocolo de intervenção em Equoterapia proposto,
os seus objetivos, recursos e as limitações apresentadas pelos autores; e por último, descrever os
achados obtidos nas pesquisas selecionadas, tendo em vista que a inexistência de um protocolo
de atendimento em Equoterapia, previamente sistematizado. Foi realizado um estudo de revisão
sistemática de literatura, a partir das bases da BIREME, LILACS, PUBMED, Pedro, Portal CAPES.
Como descritores foram os termos: Autismo, Transtorno do Espectro Autista, Equoterapia, terapia
assistida por animais, e demais os mesmos termos traduzidos para o inglês. Os dados obtidos
nesse estudo confirmam: (1) a escassez de pesquisas que apresentem os protocolos de atendimento
aplicados; (2) número reduzido de trabalhos de intervenção em Equoterapia para esse grupo;
(3) fragilidade metodológica nos estudos encontrados; (4) falhas nos aspectos metodológicos,
impossibilitam a replicação de estudos futuros; (5) Ausência de grupos controles que possam
aumentar a fidedignidade dos dados obtidos. È reconhecido que praticantes com TEA, apresentam
ganhos significativos após inicio do trabalho equestre, entretanto a ausência de uma adequada
sistematização das informações, deixa margens as questões referentes ao tipo de ganho, forma de
validação de dados, entre outros fatores. Espera-se com este estudo fomente interesse de outros
pesquisadores, sobre o desenvolvimento de um protocolo de atendimento em Equoterapia, nessa
população, bem como os seus efeitos, sobretudo na realidade brasileira.
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EQUOTERAPIA: REFLEXÃO SOBRE A HABILITAÇÃO
DA FUNÇÃO EXECUTIVA NO TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA

Este trabalho descreve o método e levanta uma reflexão sobre a possibilidade da habilitação
cognitiva, especialmente no que se trata da função executiva em pacientes diagnosticados com
transtorno do espectro autista (TEA), pontuando momentos históricos até o reconhecimento
do método como possibilidade de habilitação e reabilitação motora e/ou cognitiva. Aborda a
importância da função executiva que é responsável por muitos processos comportamentais
complexos que permitem ao indivíduo a realização independente e autônoma de atividades
dirigidas a metas, inclui o planejamento e execução de atividades como controle de impulsos,
iniciação de tarefas, memória de trabalho, atenção sustentada, envolve processos emocionais e
motivacionais como a ação intencional direcionada a um objetivo planejado, uma ação produtiva
baseada na capacidade de dar início, manter, modificar ou interromper um complexo conjunto
de ações e atitudes integradas organizadamente. Este trabalho nos faz refletir o quanto a
neuropsicologia poderia contribuir para este método terapêutico, para se conseguir qualidade em
resultados, em pacientes que necessitam de estimulação cognitiva nos programas da Equoterapia.
O estudo realizado por meio de revisão bibliográfica e documental, somado aos mais de 13 anos
atuando com este método terapêutico e este perfil de praticante foi constatado os diferentes níveis
de gravidades do transtorno do espectro autista, teorias que apontam a disfunção executiva em
pacientes diagnosticados com o TEA e a Equoterapia como possibilidade de um método terapêutico
de reabilitação e habilitação cognitiva. Verificou-se que a equoterapia possui programas que podem
favorecer na reabilitação neuropsicológica, principalmente na habilitação da função executiva em
pacientes com o transtorno do espectro autista. Palavraschaves: Equoterapia, Neuropsicologia,
Habilitação Cognitiva, Reabilitação Neuropsicológica, Função executiva, Estimulação Cognitiva,
Transtorno do Espectro Autista.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA
DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA PRATICANTES
DE EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: A microcefalia é uma malformação congênita caracterizada por um
perímetro cefálico inferior ao esperado para a idade e sexo e, dependendo de sua etiologia,
pode estar associada a malformações estruturais do cérebro ou ser secundária a causas diversas
podendo levar a alterações motoras e cognitivas, acarretando no atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor. Esses indivíduos podem se beneficiar de diferentes terapias afim de minimizar as
implicações clínicas decorrentes da microcefalia. Dentre essas terapias encontra-se a Equoterapia,
um método que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde,
educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência
e/ou com necessidades especiais. O cavalo é utilizado como protagonista do atendimento e sua
movimentação tridimensional propicia estímulos sensoriais e motores, melhorando aspectos
motores, cognitivos, comportamentais, educacionais e sociais dos praticantes. Em meio aos
possíveis instrumentos de avaliação fisioterapêutica encontra-se a Gross Motor Function Measure
(GMFM). Este é um instrumento de observação padronizado, quantitativo, validado e confiável,
construído para avaliar as mudanças na função motora grossa de crianças com paralisia cerebral
(PC). Apesar dos conhecimentos acerca da atuação do fisioterapeuta na terapia assistida por cavalos
e dos seus benefícios no tratamento de crianças com determinadas síndromes, poucos estudos a
mencionam como possível terapia para indivíduos com microcefalia. Por contar com a abordagem
interdisciplinar e estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial, a Equoterapia pode
ser vista como terapia complementar para a estimulação precoce e o tratamento de crianças com
microcefalia. OBJETIVO: avaliar a função motora grossa de crianças com microcefalia praticantes da
Equoterapia, através do instrumento GMFM-66. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um estudo
de série de casos, de crianças com microcefalia praticantes de Equoterapia em um centro na cidade
de Salvador-BA. Foram incluídas crianças na faixa etária entre 2 a 10 anos, com diagnóstico prévio
de microcefalia, cujos pais/responsáveis assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, e que
compareceram às sessões de Equoterapia durante o período de 10 semanas. As sessões ocorreram
semanalmente com duração de 15 minutos cada. As crianças foram classificadas pelo GMFCS, e
em seguida avaliadas através da GMFM-66 na primeira e décima semana de Equoterapia, por
único avaliador. Os dados da GMFM-66 foram analisados pelo programa GMAE-2, gerando o
percentual total do desempenho das crianças. RESULTADOS: Quatro crianças foram incluídas
no estudo, porém duas foram afastadas por falta de assiduidade à terapia. Foram avaliados um
praticante do sexo masculino, com 5 anos de idade, GMFCS nível II, GMFM-66 (1ª avaliação:
61,8% e 2ª avaliação:59,9%), e uma praticante do sexo feminino, 2 anos de idade, GMFCS nível V,
GMFM-66 (1ª avaliação: 21,1% e 2ª avaliação:25,3%). CONCLUSÃO: A GMFM-66 é um instrumento
de baixo custo e fácil aplicação que pode ser utilizado para avaliação desses indivíduos, pois foi
possível observar as alterações nos percentuais totais, e nas dimensões específicas em cada fase
do desenvolvimento da criança. Novos estudos com melhor controle metodológico devem ser
estimulados para que a Equoterapia tenha melhor suporte científico para atender a esta população.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EQUOTERAPIA PARA
CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA
O Projeto Anjos de Quatro Patas: Equoterapia para pessoas com diagnóstico de Transtorno
do Espectro Autista, foi desenvolvido por meio do Neeq – Núcleo de Estudos em Equoterapia
da Universidade Federal de Mato Grosso e financiado pelo edital da FAPEMAT- Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. Esta pesquisa teve como objetivo buscar descrever
e analisar de forma compreensiva se a Equoterapia contribui para promover e estimular a
interação e socialização da criança com diagnóstico de Transtorno do Aspecto Autista e se auxilia
no processo do desenvolvimento pessoal e social de estabelecimento de vínculos, importantes
para construção da subjetividade. As sessões foram realizadas na Hípica Rancho Dourado
em parceria com Universidade Federal de Mato Grosso e Associação de amigos do autista de
Cuiabá. O público alvo foram crianças com diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista.
Participaram deste projeto, alunos (as) dos cursos de Psicologia, Pedagogia e Zootecnia da UFMT,
e também alunos (as) do curso de Psicologia e Fisioterapia da UNIC – Universidade de Cuiabá,
no projeto foram atendidas 16 crianças com idade entre 05 e 10 anos todas encaminhadas pela
AMA – Associação de Amigos do Autista de Cuiabá-MT, sendo 15 crianças do sexo masculino
e uma do sexo feminino. Foram realizadas 25 sessões incluindo 4 do protocolo de aproximação,
que ocorreram em intervalos semanais, uma vez por semana, com duração de 30 minutos. Foram
utilizados 4 (quatro) animais (eqüinos) para viabilizar as práticas de Equoterapia encilhamentos
com mantas e selas tipo australianas. A equipe utilizou alguns materiais como fantoches de
bichos, banner com a foto do cavalo e as descrições corporais do animal como cabeça, orelhas,
patas, dorso, materiais de higienização como escova, pente, raspadeira, etc. A pesquisa está
embasada na abordagem qualitativa de cunho dialético fenomenológico, por ter a pretensão
de compreender com ênfase intersubjetiva o sistema de significados dos sujeitos. Utilizou-se
entrevistas geradoras, observação-participante e participação observante direta das alterações
que implicasse compreensão da relação criança/cavalo, sinais de vida melhor para a criança com
repercussões na sua vida cotididiana/educacional que possibilitassem diálogo compreensivo dos
fenômenos. Os registros das informações de cada praticante foram realizados após cada sessão,
pelos estagiários e mediadores que acompanharam o praticante durante a sessão de Equoterapia,
sendo realizado também preenchimento da “ficha de acompanhamento das sessões”. Conseguimos
interpretar por meio de nossas analises compreensivas que a Equoterapia é um importante
recurso interação e socialização das crianças com diagnostico de TEA – Transtorno do Aspecto
Autista, por possibilitar uma maior interação do praticante com o cavalo e com a natureza que
favoreceu o desenvolvimento de vínculos afetivos, bem como o processo de socialização com
a melhora na comunicação e no convívio social. Concluímos por meio desta pesquisa que a
Equoterapia, contribui de forma significativa para o desenvolvimento de vínculos afetivos o que
auxiliam no processo de interação e socialização da criança com diagnóstico de TEA, bem como
propicia melhoras na função motora, atenção e concentração da criança que favorecem o ensino
aprendizagem, à autonomia e melhora da auto estima.
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VARIAÇÕES DE AMPLITUDE NO PASSO DO CAVALO E
SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE OS ESTÍMULOS TRANSMITIDOS
AOS PRATICANTES DE EQUOTERAPIA
Esta pesquisa relata as variações na estimulação tridimensional proporcionada pela
Equoterapia a partir das concepções quantitativas do caminhar humano e sua semelhança com
o andar a cavalo. Utiliza mecanismos das ciências exatas com fins terapêuticos, objetivando criar
um protocolo de intervenção que define em qual velocidade o cavalo deve ser cadenciado de
acordo com a necessidade que cada paciente possui. Para tanto, verificou-se a relação das variações
na amplitude e frequência do passo do cavalo com o consequente movimento tridimensional e
estímulos transmitidos ao paciente. Os dados foram obtidos por meio do formalismo dos sistemas
dinâmicos e avaliados via Expoente de Lyapunov. Para experimentação, fez-se uso do acelerômetro
de aparelhos smartphones, e, por meio de um aplicativo chamado “Accelerometer Meter” foram
registradas seis variáveis referentes ao movimento tridimensional. Para captar os dados, o aparelho
fora acoplado ao corpo dos voluntários, em sua região peitoral. Estes foram divididos em três
faixas etárias, sendo: crianças, adolescentes e adultos. Para cada grupo, participaram um modelo
(grupo controle) e duas pessoas com comprometimento motor e caminhada instável. Inicialmente
os voluntários caminharam em três velocidades (lenta, média e rápida). Posteriormente, com
os voluntários montados, cadenciou-se o animal em três velocidades equivalentes (antepistar,
sobrepistar e transpistar). Também foram analisados os dados obtidos posicionando somente
o smartphone sobre o animal. Como resultado, verificou-se que os estímulos recebidos pelos
voluntários foram maiores do que posicionando apenas o smartphone acima do animal, o que
significa que o corpo humano absorve o estímulo e tenta equilibrar-se, resultando em um maior
repasse de movimento ao acelerômetro. Já os resultados obtidos com os voluntários a cavalo,
foram menores do que a pé, indicando que o tratamento suaviza o movimento tridimensional e a
desestabilização da caminhada humana. Em média, conforme a velocidade do passo do cavalo foi
aumentada, os estímulos recebidos pelos voluntários também aumentaram. No entanto, observouse que esta estimulação suaviza sua curva de elevação com o aumento da velocidade. Como
observado nos gráficos, isto é contrário ao andar humano, pois quanto mais rápido caminhavam
os voluntários, mais instáveis ficavam. Isto foi observado com maior significância em pacientes
com comprometimento motor, pois, devido suas dificuldades de mobilidade, quando caminhavam
rapidamente seu movimento tornava-se muito instável, expondo-o até mesmo ao risco de queda.
Desta forma, conclui-se que pacientes com tal comprometimento podem receber, por meio da
equoterapia, estimulações semelhantes ao caminhar rápido de pacientes sem deficiência, ou seja,
um movimento tridimensional correto e estável que não são capazes de produzir ao caminhar.
Considerando a amplitude do passo, o antepistar foi caracterizado por estimular o sistema vestibular
dos praticantes de forma lenta, enquanto o transpistar realiza esta estimulação de forma rápida.
Essa diferença na estimulação do sistema vestibular é capaz de causar alterações a nível de tônus
muscular, que, em repouso, é mantido pelos impulsos provenientes da medula espinal. Quando o
paciente está a cavalo, ele recebe estímulos que através da medula espinal atingem a musculatura
e podem modificar seu tônus muscular.
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ACESSO À EQUOTERAPIA:
UM MODELO DE VIABILIZAÇÃO

Limitações de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais muitas vezes
restringem suas atividades quotidianas e acabam por reduzir suas chances de inserção e interação
para com a sociedade. Neste contexto, a Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo
como agente promotor de ganhos no tratamento de habilitação e reabilitação destes pacientes.
Sabe-se que as IES – Instituições de Ensino Superior públicas têm, como um de seus fundamentos,
o compromisso de intervenção na sociedade por meio das atividades de extensão, ao estabelecer
parcerias que possibilitem atender demandas regionais, criando e transferindo soluções técnicas
para o desenvolvimento local. Visando atender estes requisitos, o presente trabalho refere-se a
uma pesquisa qualitativa de intervenção, que tem por objetivo viabilizar o acesso à Equoterapia
gratuitamente aos praticantes. Busca-se também propiciar o fortalecimento da prática, assegurando
benefícios biopsicossociais aos pacientes devido a estimulação fornecida pelo cavalo. Por ser um
método terapêutico que necessita profissionais da área da saúde, educação e equitação, além de
infraestrutura para manter os animais, este trabalho tem como intuito criar um modelo de parcerias
institucionais a ser replicado, validado e aperfeiçoado por outras organizações públicas e privadas.
A seguinte proposta concerne a implantação de projetos de extensão nas IES, firmando parcerias
com outras unidades e/ou associações. Utiliza como metodologia de execução, as normas técnicas,
cientificas e de segurança regulamentadas pela Associação Nacional de Equoterapia - ANDE/
Brasil. Este modelo foi referenciado por meio do Projeto de Extensão Equoterapia Aliança do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Rio do Sul/IFC, que em
parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE do município de Rio do Sul,
fornece atendimentos gratuitos. O projeto é desenvolvido desde 2013 e são atendidos alunos que
frequentam a APAE. As sessões ocorrem uma vez por semana com duração 30 a 40 minutos por
atendimento individual. O IFC é responsável por disponibilizar a infraestrutura física, profissionais
da educação e equitação e o envolvimento de 10 estudantes com vínculo de monitoria e bolsa de
pesquisa e de extensão. Conta ainda com o apoio de profissionais complementares da área de
pedagogia, zootecnia, medicina veterinária e setor administrativo. Cabe a APAE, disponibilizar
os animais que ficam alojados no campus do IFC, profissionais da área da saúde e educação, e o
transporte dos praticantes, tal como a avaliação dos mesmos. Conclui-se então, que a Equoterapia
pode ser ofertada por instituições públicas através de parcerias extensionistas, sem custo aos
familiares, proporcionando benefícios aos praticantes através da estimulação física, mental e
social. Fomentar a Equoterapia através de unidades públicas possibilita o acesso da população
ao tratamento, sendo que a anuência de duas ou mais entidades de áreas distintas envolve uma
equipe multiprofissional necessária ao desenvolvimento da terapia. O modelo descrito pode ser
reproduzido em diferentes regiões, de forma a suprir uma necessidade existente de atendimentos
equoterápicos.
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AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE EQUINOS
DURANTE ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA

INTRODUÇÃO: O comportamento equino nos estabelecimentos de Equoterapia deve ser
tratado com seriedade científica. Como um método de reabilitação de pessoas com deficiências,
impõe-se a busca pela segurança de todos os envolvidos, objetivando uma oferta de terapia
criteriosa e de qualidade. No contexto científico atual, é possível apontar que o estado da arte a
respeito do cuidado com equinos que atuam na Equoterapia como recurso para a reabilitação para
esse tipo de praticante, vem sugerindo avanços, haja vista o crescente aumento na publicação de
artigos científicos relativos a esse tema. OBJETIVO: Avaliar no estado da arte o comportamento de
equinos durante atividades de Equoterapia, certificando que animais submetidos a treinamento
comportamental demonstram menores índices de reatividades indesejáveis na interação com a
equipe e praticantes. A literatura alerta que os agentes estressores podem levar à ativação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenocortical [EHPA] e do eixo medular adrenal simpático [EMAS], induzindo
que o organismo do animal secrete maiores níveis de cortisol, considerado o hormônio do estresse,
tendo como um dos resultados uma imunossupressão que pode desencadear doenças. MATERIAL
E MÉTODOS: Utilizou-se os tutoriais PubMed, Sciello, e Medline, onde foram localizados estudos
de cinco Países: 5 nos Estados Unidos; 3 na Alemanha; 2 no Brasil; 1 no Japão; 1 na Suécia; e 1 na
Itália. Para critério de inclusão, privilegiaram-se artigos com as palavras-chaves: Comportamento,
Equino, Equoterapia, Reatividade, com menos de 20 anos e com o rigor metodológico proposto
pela ABNT. O delineamento observou a identificação, coleta, interpretação e agrupamento,
considerando semelhanças e diferenças das informações. A pesquisa contemplou 695 equinos,
entre machos e fêmeas de diversas raças e idades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se que
pelo treinamento os equinos superaram graus elevados de comportamentos indesejáveis. O perfil
dos estudos avaliados não se mostrou homogêneo. Cronologicamente, um estudo foi publicado
18 anos atrás. Três estudos foram publicados entre os anos 2005-2009. Três estudos entre os anos
2012- 2014. Sete estudos entre os anos 2014-2017. Doze métodos foram avaliados. CONCLUSÃO:
Restou provado redução significativa de reatividades indesejáveis dos animais para Equoterapia,
quando submetidos ao treinamento montado ou não. Diante da variedade de estímulos sensoriais
aplicados, a reação mais forte ocorreu ao teste com o guarda-chuva. O teste de estourar a bola
de ar foi médio. O estressor fraco foi o objeto novo junto à baia/cocheira do equino. Estes testes
fornecem evidências de que equinos por serem animais de rotina, evitam e fogem de situações
desconhecidas. São intolerantes na limitação de seus movimentos naturais de baixada de cabeça e
pescoço para alívio do dorso-lombo. Recomenda-se não manter um cavalo em atividade durante
manhã e tarde em sessões, com andamento apenas a passo, pois sobrecarrega o animal, podendo
acarretar fadiga, estresse e reações. Novos estudos pareados com os testes acima descritos devem
ocorrer, para aperfeiçoamento e execução de uma sessão equoterápica de qualidade. Palavraschave: Equoterapia, manejo, comportamento, reatividade indesejável, temperamento, bem-estar.
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EQUOTERAPIA, O CAVALO COMO MEDIADOR DAS
APRENDIZAGENS PSICOMOTORAS E COGNITIVAS NAS
CRIANÇAS COM A SÍNDROME DE JOUBERT

A Síndrome de Joubert (JS) é uma doença rara, de prevalência estimada em cerca de
1/100.000 e consiste em uma malformação cerebral, caracterizada pelo subdesenvolvimento ou
ausência do vermis cerebelar (área do cérebro responsável pelo equilíbrio postural e coordenação),
sendo que, o diagnóstico é baseado nas principais características clinicas (hiperpnéia, hipotonia,
ataxia, atraso no desenvolvimento, atraso mental e apraxia óculo motora) e ser acompanhado
pela presença de uma característica neuro radiológica, designada por “sinal do dente molar”
(MTS) na ressonância magnética (RM). A partir de uma pesquisa de metodologia descritiva, foi
realizado um relato de caso, construindo um referencial teórico sobre a Síndrome de Joubert
e delineando os ganhos qualitativos observados na praticante escolhida para o relato. Este
trabalho tem como objetivo verificar e analisar os benefícios das intervenções da Equoterapia,
com o recurso de seus protocolos de atendimento, com as suas contribuições no processo de
construção das aprendizagens psicomotoras e cognitivas nas crianças com a Síndrome de Joubert
. Foi selecionada uma criança na faixa etária de dois anos, submetida à avaliação psicológica e
fisioterápica antes de iniciar o tratamento na Equoterapia. A intervenção foi constituída por um
programa de Equoterapia, caracterizado como Hipoterapia, programa da área de reabilitação,
voltado para as pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental, no qual o praticante não
tem condições de manter-se sozinho a cavalo, e o protocolo de atendimento realizado numa
frequência de uma vez por semana, com a duração de 30 minutos, por um ano. A importância
deste estudo se dá, pela precocidade do tratamento, em relação à faixa etária da praticante, aonde
os investimentos, tanto da ordem psíquica e motora devem priorizar o sujeito que se encontra na
fase de sua estruturação psíquica, sendo que todos os estímulos oferecidos com a participação
do cavalo devem respeitar a singularidade do praticante no que diz respeito ao seu corpo, com
o cuidado de não se tornar invasivo, nas ações das atividades propostas, diante disso, utilizar a
mediação da palavra e o brincar como significante para estabelecer a comunicação e o simbólico,
no laço de transferência com o cavalo e a equipe. Outro fator importante, a ser respeitado é a
participação dos pais no tratamento, tendo em vista reforçar o laço entre mãe-bebê ou pai-bebê,
função materna protagonizada por um dos dois, durante a estruturação psíquica desse sujeito,
neste trabalho de Estimulação Precoce em Equoterapia, respeitando o processo de estruturação
psíquica do bebê até os três anos. Com relação ao efeito do programa de hipoterapia da Equoterapia
sobre o desenvolvimento psicomotor e cognitivo de crianças com a Síndrome de Joubert, pôdese concluir que uma adequação individualizada do protocolo de tratamento com o recurso
do cavalo como mediador nas sessões de Equoterapia promoveram benefícios psicomotores e
cognitivos à praticante com Síndrome de Joubert, no que diz respeito às seguintes aquisições no
seu desenvolvimento, como o aumento do tônus muscular, melhora no equilíbrio dinâmico e
estático, resultando na melhora da postura, coordenação motora, motricidade fina, aumento do
vocabulário, independização, melhora nos laços psico-afetivos e sociais.
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EQUOTERAPIA NA SURDOCEGUEIRA

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa centraliza-se sobre o tema: a Equoterapia como
método de desenvolvimento físico e mental no processo de ensino aprendizagem e inclusão social
em pessoas com surdocegueira. Tendo como base por estudos de MEDEIROS (2008), onde o autor
relata que a Equoterapia, um meio de socialização com bases pedagógicas e terapêuticas, vem
contribuindo na vida de crianças com comprometimento físico, motor, cognitivo, social, psicológico
e comportamental através de interação entre o cavalo e o praticante, aperfeiçoando o processo
inclusivo. A estimulação da criança surdocega quanto mais cedo mais eficaz, importante para que
desenvolva experiências apropriadas de aprendizagem precoce desenvolvendo seus componentes
cognitivos e motores (THE NATIONAL CONSORTIUM ON DEAF-BLINDNESS, 2008). OBJETIVO:
O objetivo geral da pesquisa visa avaliar os benefícios da Equoterapia para o desenvolvimento e
inclusão social de pessoas com surdocegueira. MATERIAIS E MÉTODOS: As sessões de Equoterapia
são realizadas no Centro de Equoterapia Easa/Unicruz, filiado a ANDE-BRASIL, no município
de Cruz Alta – RS, para iniciar os atendimentos é necessário ter atestado e diagnóstico médico,
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responder a uma ficha de informações. Ao
chegar ao Centro de Equoterapia o praticante é levado até o cavalo realizando nas primeiras seções
somente a manipulação, identificando partes do seu corpo no cavalo (como olhos, orelhas, nariz), o
qual sempre utiliza o olfato e tato para poder se ambientar nesse espaço. Logo depois é estimulado
a passear ao lado do cavalo segurando as rédeas, sentindo o passo e movimento do cavalo, e por
fim é estimulado a montar, sempre ao passo sentindo o movimento tridimensional do cavalo. Um
processo adaptativo visando identificar as potencialidades e limites do praticante. RESULTADOS:
A evolução observada dos praticantes com surdocegueira é significante, quanto segurança,
motivação, autonomia. A prática da Equoterapia constitui-se em um tratamento complementar
de apoio à reabilitação física e mental, utilizando o cavalo como instrumento de trabalho em uma
abordagem interdisciplinar. O pleno contato com a natureza favorece a sociabilidade, integrando
o praticante, o cavalo e a equipe envolvida, constituindo-se de um trabalho dinâmico, que inclui
desde o vínculo afetivo com o animal. No momento da montaria estimula-se e desafia-se, levando
ao aumento da autoconfiança, do autocontrole e da autoestima sendo uma prática eficaz no
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com surdocegueira. Quanto ao aprendizado para o
estagiário, através do auxílio da fisioterapeuta, da psicopedagoga, educadora especial, psicóloga
e equitador; esses profissionais com formação na ANDE-Brasil, desenvolvem-se uma prática de
grande relevância, com aprendizado interdisciplinar. CONCLUSÃO: A comunicação da criança
com o cavalo ocorre por meio do tato, que se torna um canal efetivo, promovendo a utilização de
estímulos provenientes dos outros sentidos como olfato, paladar, propriocepção e cinestésico. A
compensação sensorial, proveniente dos déficits auditivo e visual, ocorre por meio desses outros
sentidos. A Equoterapia aprimora a utilização dos sentidos proporcionando desta forma o processo
de ensino - aprendizagem e inclusão social de pessoas com surdocegueira.
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APRENDIZAGEM FACILITADA PELA EQUOTERAPIA

A proposta deste trabalho é pensarmos a respeito da aprendizagem facilitada
pela Equoterapia, através de uma pesquisa bibliográfica. A Equoterapia como um método
interdisciplinar, onde nós profissionais interagimos utilizando o cavalo para atendermos as
pessoas, numa conjunção de saberes visando o crescimento pessoal e a aprendizagem significativa.
A prática da Equoterapia é um mundo de aprendizados que o praticante experimenta, e passa a ter a
oportunidade de vivenciar. E que aprendizagem é esta? Vamos conversando sobre as aprendizagens
possíveis e atraentes para o Praticante de Equoterapia. Prefiro referir à aprendizagem que faz
sentido para a pessoa, de onde começa com a aproximação do cavalo e do mundo equoterápico e
se estende para a sua vida. Abordaremos conceitos da linha humanista, abordagem centrada na
pessoa, onde Carl Rogers nos presenteia com conceitos importantes para as relações humanas,
conceitos de empatia, congruência, aceitação incondicional, uma vez aplicados às relações de
aprendizagem, estas se tornam ricas e significativas para a pessoa. Outro dado importante é
o de acreditar no enorme potencial do indivíduo. Assim, a Psicologia Humanista se empenha
em proporcionar um clima para que tais potencialidades se desenvolvam. Para escrever sobre
este assunto, me reporto às ideias deixadas por Carl Rogers sobre facilitar. Vamos nos referir à
bibliografia sobre aprendizagem, nas palavras de Alícia Fernandez Ausdebel. Os profissionais
da Equoterapia facilitam juntamente com o cavalo esta descoberta de saberes e possiblidades
que o Praticante traz em si mesmo. A aprendizagem significativa provoca modificações no
comportamento, na orientação das ações futuras, nas atitudes e na personalidade da pessoa, não
é simplesmente ou apenas um aumento de conhecimento.. São conceitos que destacamos para o
nosso trabalho.

49

PO:
Autor(a):
Email:
Co-Autores:

A045
JAKELINE FERREIRA DE ARAÚJO LÔBO
jakelineferreiradearaujo@gmail.com
Paulo Fernando Lôbo Côrrea
Adilson Donizetti Damasceno
Antônio Raphael Teixeira Neto

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS EQUINOS DE
EQUOTERAPIA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL

INTRODUÇÃO: No Brasil o equino desenvolve um importante papel no agronegócio.
No último ano movimentou R$ 16,15 bilhões de reais com atividades de trabalho, esporte e lazer.
Apenas com a prática da Equoterapia consegue movimentar até 80 milhões de reais por ano. Cada
uma destas atividades exige um perfil de equino específico. No entanto, há divergências em relação
a um biótipo específico para a Equoterapia. OBJETIVO: Avaliar as características morfológicas e os
índices zootécnicos dos equinos de três centros de Equoterapia da região Centro-Oeste do Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal e analítico que avaliou 23 equinos, 6 da Associação
Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL), 9 do Regimento da Polícia Montada (RPMON-DF), em
Brasília e 8 do setor de Equoterapia do Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique
Santillo (CRER), em Goiânia. Foram incluídos na pesquisa animais clinicamente saudáveis, adultos,
com tempo mínimo de um ano de Equoterapia. Os equipamentos utilizados nas mensurações
dos parâmetros lineares e angulares foram hipômetro, fitas métricas, 15 marcadores reflexivos,
máquina fotográfica, tripé e fita dupla face. Para captura da imagem fotográfica e dos parâmetros
lineares os animais foram posicionados em estação forçada. Após a captura da imagem, estas foram
salvas em um computador e os ângulos determinados no Software Kinovea®. RESULTADOS:
Os equinos avaliados da ANDE foram seis, quatro machos castrados e uma fêmea, idade média
de 17,83 ±4,40 anos. Um da raça Mangalarga Marchador e o restante Sem Raça Definida (SRD),
todos originados de doações. Utilizavam ferraduras com tempo médio de Equoterapia de 7,83
±4,47 anos, porém todos realizavam além da Equoterapia a atividade esportiva de endurance.
No RPMON foram avaliados nove equinos, seis machos castrados e três fêmeas, idade média de
19,78 ±3,91 anos. Todos SRD com cinco do próprio plantel e quatro originados de doações. Com
tempo médio de Equoterapia de 4,88 ±5,98 anos, cinco faziam uso de ferraduras. Os parâmetros
lineares, angulares e os índices zootécnicos foram comparados com os equinos do CRER. Estudo
que avaliou oito equinos, cinco machos e três fêmeas, idade média de 9,13 ± 3,91 anos, SRD, sem
ferraduras, originados de doações e com tempo médio de Equoterapia de 7,67 ±2,4 anos. A maioria
dos parâmetros lineares foi homogênea entre os grupos, exceto os perímetros de tórax e largura de
peito do grupo RPMON que foram significativamente maiores. Os índices zootécnicos consideraram
os animais da ANDE e RPMON próximos ao chão e brevilíneos, aptos a sela e a tração leve e a
sela, respectivamente. Enquanto os do CRER são mediolíneos, eumétricos e também considerados
animais de sela. CONCLUSÃO: Para a prática de Equoterapia aptidões específicas como animais
de sela, com conformações adequadas são exigências importantes, já que a modalidade em
questão exige que o animal produza movimentos harmoniosos para a reabilitação de pessoas com
deficiência. Os equinos dos centros de equoterapia analisados demonstraram moderada aptidão
à prática, porque os animais não preencheram todos os requisitos para o máximo de eficiência.
Percebeu-se também que não existem estudos sobre uma seleção específica e instrumentada de
animais para essa prática.
50

PO:
A046
Autor(a):
MARIANA PIMENTA SCALOPPI
Email:
marianascaloppi@hotmail.com
Co-autores:

A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE EQUOTERAPIA EM
PRATICANTES COM AVE (ACIDENTE VASCULAR
ENCEFÁLICO) DO CEPS (CENTRO DE EQUOTERAPIA
PRIMEIRO SORRISO)
OBJETIVO: A proposta desse artigo é discutir e analisar a influência da prática de
Equoterapia em praticantes com sequela de AVE (Acidente Vascular Encefálico), através das
avaliações: ÍNDICE DE BARTHEL, TUG, MINI – MENTAL, MIF, FAC, BERG e QUALIDADE
DE VIDA (SF-36). MÉTODOS: O estudo foi constituído por 04 indivíduos com idade entre 30 a
65 anos, com AVE confirmado por Avaliação Médica (R.M ou T.C), estando na fase crônica do
AVE, possuindo nível 3 ou superior na Escala de Deambulação (FAC). Os praticantes nunca
fizeram Equoterapia antes, obtiveram notas superiores a 24 no Mini Exame do Estado Mental, e
foram divididos em 02 grupos. Grupo Experimental: foram submetidas as avaliações iniciais, 16
sessões 2 vezes na semana, avaliações intermediárias, 2 meses sem atendimento, avaliação final e
Grupo Controle: Avaliação inicial, 2 meses sem Equoterapia, avaliação intermediária, 16 sessões
(2 x semana), Avaliação Final. RESULTADOS: Os resultados das avaliações dos praticantes do
Grupo Controle e Experimental: Obtiveram uma melhora na MIF, Exame de mini mental acima
de 27 pontos, TUG: 26 A 30 pontos – Risco médio de quedas, BARTHEL: Acima de 80 pontos,
BERG: Acima de 41 pontos, FAC – 5 para ambos. QUALIDADE DE VIDA: tiveram uma melhora
significativa com decorrer do tratamento, melhorando significadamente os percentuais dos testes
em geral. CONCLUSÃO: Conclui-se que a prática de Equoterapia associada a fisioterapia, como
atividade terapêutica, foi influente na aquisição e melhoria do equilíbrio e marcha e qualidade de
vida desses grupos estudados. Palavras - Chave: AVE, Equoterapia, Qualidade de Vida, Marcha,
Equilíbrio.
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EQUOTERAPIA E TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA:
UM ESTUDO DE CASO

INTRODUÇÃO: A equoterapia como terapêutica multidisciplinar se apresenta como
possibilitadora de desenvolvimento biopsicossocial e educacional a seus praticantes. Nesse
sentido pode ser considerado um mecanismo rico em possiblidades em quadros de distúrbios
do neuro desenvolvimento. O caso em estudo trata-se de um menino que teve o diagnóstico do
Transtorno de Espectro Autista (TEA) ao final do seu segundo ano de vida e deu entrada no centro
de Equoterapia com 2 anos e 7 meses, sendo submetido a sessões de Equoterapia por 1 ano e 10
meses, de agosto de 2014 a junho de 2016, no total de 43 sessões (em dois programas – hipoterapia
e educação/reeducação). OBJETIVO: Analisar o efeito da Equoterapia no campo de habilidades
sociais e de linguagem em criança com hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista - TEA.
MATERIAIS E MÉTODO: Para a coleta de dados, considerando uma metodologia qualitativa, se
utilizou de filmagens, fotografias, observações sistemáticas das sessões de Equoterapia e análise
do prontuário. Resultados: No processo equoterapeutico, ao longo de quase dois anos, foi possível
traçar um panorama inicial do praticante de quase inércia diante de qualquer estímulo (visual,
auditivo, tátil), déficits de controle de tronco e agitação constante. Por outro lado, com a entrada
no programa de educação/reeducação e a superação de faltas frequentes às sessões, foi possível
o ganho em campos de habilidades sociais, equilíbrio de tronco e respostas verbais a estímulos
do ambiente. CONCLUSÃO: A Equoterapia apresenta uma perspectiva do cuidar facilitadora
do desenvolvimento de crianças com TEA, sendo necessário observar as faltas nas sessões que
causam declínios em áreas já trabalhadas. Contudo, demonstrou-se que o diagnóstico precoce
associado a estimulação de comunicação e socialização, possibilitada pela Equoterapia permitem
à criança a diminuição de prejuízos funcionais em seu crescimento.

52

PO:
Autor(a):
Email:
Co-autores:

A049
NELSON FRANCISCO SERRãO JUNIOR
nelsonserrao@unipampa.edu.br
Driely Cristine de Oliveira Brito
Patrícia Galvão Gomes de Oliveira
Adriana Piccinin

AVALIAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE POR MEIO
DA AVALIAÇÃO POSTURAL INFORMATIZADA EM UM
PORTADOR DE DOENÇA DE HUNTINGTON APÓS
TRATAMENTO EQUOTERAPÊUTICO
INTRODUÇÃO: a Doença de Huntington (DH), também conhecida como Coréia
de Huntington, sendo uma doença neurodegenerativa, com padrão de herança autossômica
dominante, caracterizada por manifestações neurológicas, autonômicas e neuropsiquiátricas. É
caracterizada pelo início insidioso de manifestações neurológicas que incluem movimentos coreicos,
disartria, disfagia, instabilidade postural e distonia. Os sintomas caracterizam-se por alterações
cognitivas e movimentos involuntários coreiformes podendo causar a mudança do centro de
gravidade do paciente levando-o a uma perda de equilíbrio recorrente, ocasionando quedas. O
centro de gravidade baseia-se em um ponto em torno do qual o peso de um corpo está igualmente
distribuído em todas as direções. Para localizar o centro de gravidade no corpo humano, existem
diversos recursos, sendo um deles o Software para Avaliação Postural (SAPO). O SAPO é um
programa de computador gratuito, acessado pela internet, desenvolvido pela Fundação Amparo
a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Fundamenta-se na digitalização e possibilitam
funções diversas como a marcação livre de pontos, medição de distâncias, medição do centro
de gravidade e de ângulos corporais. Já a Equoterapia é um método terapêutico e educacional
que utiliza o cavalo para proporcionar benefícios físicos, sociais e educacionais em pessoas com
deficiência e/ou com necessidades especiais. Esta atividade exige a participação do corpo inteiro,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do
próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. OBJETIVO: este trabalho
teve como objetivo demonstrar, por meio da fotogrametria, os efeitos do tratamento equoterapêutico
sobre o centro de gravidade em um paciente com Doença de Huntington. METODOLOGIA: foi
avaliado o centro de gravidade do paciente de 51 anos, diagnosticado com Doença de Huntington.
Após avaliação pelo SAPO, o paciente foi submetido a 12 sessões de Equoterapia e reavaliado
após o tratamento. A Equoterapia foi realizada em montaria convencional e foram utilizados
diversos objetos para realizar atividades sobre o cavalo visando o alongamento, coordenação
motora, equilíbrio, dissociação de cintura pélvica e escapular, propriocepção, estímulo sensorial e
relaxamento. Resultado: No plano frontal, o paciente teve como valor inicial do centro de gravidade
7,9 e após o tratamento o valor foi para - 4,0. Já no plano sagital, o paciente teve como valor inicial
de 32,2 e após o tratamento equoterapêutico obteve o valor de 45,6. CONCLUSÃO: após a terapia
equoterapêutica houve uma melhora do centro de gravidade do paciente, onde este se aproximou
da posição de normalidade do centro de gravidade.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA EM PESSOAS COM SEQUELAS
MOTORAS DECORRENTES DE PARALISIA CEREBRAL

O objetivo do presente estudo foi avaliar, por meio de parâmetros pré-estabelecidos, os
efeitos de 16 sessões de Equoterapia, realizadas duas vezes por semana, na qualidade de vida,
capacidade funcional, independência e equilíbrio em indivíduos com paralisia cerebral. Os objetivos
específicos consistiram em avaliar parâmetros como a qualidade de vida por meio do questionário
genérico de qualidade de vida SF36, a capacidade funcional pelo Inventário de Avaliação Pediátrica
de Disfunção (PEDI), a independência funcional pela escala MIF e o equilíbrio por meio de BERG,
TUG e Plataforma de Força. A Paralisia Cerebral (PC) é uma patologia que afeta diversas funções
corporais, em especial as habilidades motoras, funcionais em geral, equilíbrio e consequentemente
a independência das pessoas acometidas. O tratamento para os indivíduos com Paralisia Cerebral
deve ser realizado precocemente. A importância disso se dá devido à possibilidade de proporcionar
a eles adaptações e plasticidades neuronais com movimentos que seu quadro neurológico não
os permite realizar. Um dos possíveis métodos de tratamento é a Equoterapia, recurso utilizado
de maneira terapêutica que visa associar um trabalho motor de socialização e educação que,
colaborando para uma melhora da força e relaxamento muscular, auxilia na conscientização do
próprio corpo, gerando evoluções na coordenação motora e no equilíbrio. É uma atividade que
exige a atuação do corpo de modo geral, onde o cavalo participa como agente promotor dos
benefícios físicos e psíquicos. De acordo com os resultados encontrados na pesquisa em tela,
verificou-se não apenas que a Equoterapia é um tratamento eficaz para intervenção em pacientes
com Paralisia Cerebral, como os métodos de avaliação propostos se mostraram viáveis como
parâmetros avaliativos.
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O PASSO DO EQUINO X A MARCHA HUMANA –
REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUÇÃO: O equino é uma importante ferramenta cinesioterapêutica, que ao andar
realiza movimentos tridimensionais. Ações musculares coordenadas, sincronizadas são realizadas
pelo cavaleiro em movimentos para cima e para baixo no plano frontal, que repercutem na pelve
do indivíduo em movimentos de inclinação lateral; movimentos para frente e para trás no plano
sagital (antero e retroversão); e movimentos para a direita e esquerda no plano transversal (rotações
pélvicas). Esses movimentos são similares aos movimentos executados pela pelve do ser humano
durante a marcha bípede. Assim, o cavaleiro que não possui marcha, experimenta, passivamente,
a mesma quantidade de deslocamento e rotação. O movimento tridimensional no equino envolve
o movimento no plano sagital em que o raio de um eixo com o centro na articulação do quadril do
cavalo é determinado pela progressão e pelo apoio dos membros pélvicos. Já no plano horizontal
existem os componentes do eixo transversal determinado pelos desvios laterais da coluna e no
eixo longitudinal determinado pelos deslocamentos do centro de massa do cavalo. MATERIAIS
E MÉTODOS: Foram pesquisados artigos e material bibliográfico referentes a marcha humana e
o movimento tridimensional do equino. Utilizou-se os descritores “hippotherapy” e “horseback
riding” e as bases de dados utilizadas foram Portal CAPES Periódicos, SCOPUS e PUBMED.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O corpo humano busca o tempo todo o seu centro de massa para
permanecer em equilíbrio e isto também ocorre sobre o cavalo. A cada passo, o equino produz
1,25 movimentos por segundo, resultando em cerca de 2.000 ajustes tônicos no cavaleiro em
trinta minutos de exercício. As vibrações advindas do deslocamento da cintura pélvica durante
o passo são encaminhadas ao cérebro com uma frequência de 180 oscilações por minuto similar
ao fisiológico, feito ainda não conseguido com máquinas produzidas pelo homem. Ao comparar
o movimento do equino e a marcha humana, em 90% dos resultados verificou-se uma incrível
correspondência entre os movimentos. CONCLUSÕES: Com base nestes estudos, passeios a cavalo
oferecem benefícios à saúde do homem, principalmente para pessoas com alguma deficiência.
Palavras chave: movimento, cinesioterapia, biomecânica.
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O USO DO VERSO: NO INÍCIO DO ATENDIMENTO
EQUOTERÁPICO
INTRODUÇÃO: “A atividade da fala e da terapia fonética atua diretamente na organização
do Eu e para esta mesma autora, médica, o ser humano se expressa, no verdadeiro sentido da
palavra, quando diz algo a seu respeito” (GOEBEL, 2002). Seguindo esta linha de raciocínio,
quando aquilo que é dito, consegue fortalecer o indivíduo, melhor para sua saúde, física, psíquica,
mental e emocional. “A Neolinguística é o estudo do impacto da comunicação verbal sobre nossos
pensamentos e emoções” (CHUNG, 1995). Assim, antes de montar os cavalos, repetir versos que
marquem o início do atendimento pode trazer segurança e direcionamento para o trabalho que
será realizado posteriormente. O verso consegue reproduzir internamente através de imagens,
o empoderamento de estar em cima de um cavalo, contribuindo desta forma com o aumento da
autoconfiança dos atendidos. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de verso
motivacional no início do atendimento equoterápico como forma de aumentar a autoestima e a
melhora da saúde dos praticantes. MATERIAIS E MÉTODO: Este estudo foi realizado no Centro de
Equoterapia de Jaguariúna (CEJ) localizado no Bairro Tanquinho Velho na cidade de JaguariúnaSP. Participaram do projeto oito praticantes com diferentes patologias, todas as terças-feiras, de
março a junho do ano de 2017. O verso foi recitado antes de montar os cavalos dando início ao
atendimento. O praticante recitava: “A partir de agora, sou cavaleiro (a), domino meus medos,
encontro a coragem e conquisto o mundo inteiro”. RESULTADOS De todos os praticantes, apenas
um com distúrbio severo na fala, não conseguiu ao final do estudo repetir o verso sozinho, mas
acompanhava atento o que a terapeuta dizia. Outro praticante, autista, repetia por conta da ecolalia
a palavra final de cada verso. Os demais, ao final do estudo, sabiam e repetiam o verso com ou
sem o auxílio da terapeuta. No aspecto postural, também foi notado um aumento e ajustamento da
coluna vertebral enquanto o verso era verbalizado. Foi notória a disposição para o trabalho após
a recitação do verso. CONCLUSÃO: O verso serviu como um guia para que a terapeuta pudesse
trazer a virtude da coragem, do foco e de se ter objetivos, junto aos praticantes da Equoterapia.
BIBLIOGRAFIA CHUNG, T. QUALIDADE COMEÇA EM MIM. 3. Ed. São Paulo. Editora Maltese.
1995. GOEBEL, W. CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO: Um conselheiro médico pedagógico. 3. Ed.
Atual. - São Paulo: Antroposófica, 2002.
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A IMPORTÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DE UM CENTRO DE
EQUOTERAPIA PARA O BEM-ESTAR ANIMAL
A Equoterapia emprega o cavalo como agente promotor de ganhos em nível físico e
psíquico. A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o
ato de montar e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de socialização, autoconfiança
e auto-estima. Sendo assim, é de extrema importância que os animais que são utilizados na terapia
sejam animais calmos, dóceis e com boas condições de saúde. Para que tenhamos cavalos com
essas características, alguns quesitos de um centro de Equoterapia devem ser observados, visando
o bem-estar animal que é definido como uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve
determinados aspectos referentes ao animal, tais como a saúde, a felicidade e a longevidade. Podese dizer que é um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia ao
ambiente a sua volta. O bem-estar dos cavalos tem relação direta com as suas necessidades naturais,
tais como liberdade, companhia, alimentação, adaptação, controle, saúde, respeito, felicidade e
demais sentimentos. Isso tudo depende das boas práticas de manejo e de instalações corretas
e adequadas para acomodação dos mesmos. Todas as ações devem acontecer com o objetivo
de estimular de maneira benéfica as atividades da rotina dos cavalos. Observando o bem-estar
animal, podemos oferecer aos praticantes de Equoterapia, animais bem tratados, saudáveis física
e emocionalmente, livres de stress, relaxados e aptos para a terapêutica. Deste modo, julgamos
pertinente abordar no presente trabalho as características das instalações físicas de um centro
de Equoterapia, para que o bem-estar animal seja observado. Alguns itens são imprescindíveis
para isso. São eles: as cocheiras, piquetes, cercas, tipos de pastagens, tipos e local de alimentação
oferecidas, local de armazenamento de alimentação e de guarda de equipamentos. No presente
trabalho, apresentamos o que é preconizado para isso em comparação com as instalações de um
centro de Equoterapia situado na cidade de Birigui - SP. Deste modo, foi possível observar que
todos os quesitos relacionados às instalações físicas, cocheiras, piquetes, rampas, local de guarda
dos alimentos e equipamentos foram seguidos a fim de que o bem-estar animal pudesse ser obtido.
Ou seja, foi possível concluir que as instalações físicas de um centro de Equoterapia, quando
adequadas, seguindo as características descritas no presente trabalho, resultam no perfeito bemestar dos cavalos, o que gera animais aptos para a terapêutica com nossos praticantes. Foi possível
observar que o Brasil apresenta um enorme potencial para o surgimento de novos centros de
Equoterapia. Temos condições ambientais adequadas para manejar os equinos de uma forma mais
sustentável, permitindo um bom nível de bem-estar aos animais, resultando, então, em animais
aptos para o uso na equoterapia. Mas para isto é preciso investir cada vez mais na capacitação e
na educação do público envolvido, a fim de que estes quesitos sejam atendidos. Palavras chave:
Equoterapia; Bem-estar animal; Instalações físicas.
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ESTUDO DO BEM-ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO DE
CAVALOS DESTINADOS À EQUOTERAPIA.

O estudo do bem-estar físico e psicológico de cavalos destinados a Equoterapia, foi
realizado em 14 Centros do Brasil e um do Uruguai (Montevideo) perfazendo um total de 65
animais (machos e fêmeas), com idade entre 8 e 16 anos. Entretanto a determinação da Frequência
Cardíaca (FC) ocorreu somente em 55 e do peso corporal em todos os animais envolvidos no estudo.
O trabalho teve como objetivo determinar a frequência cardíaca, como auxiliar na avaliação do
grau de estresse e perdas de peso que o animal pode sofrer durante o trabalho de Equoterapia. A
FC foi aferida em repouso (T0), após encilhamento (T1), ao final de cada sessão de Equoterapia
(T2 a T6) e após a última sessão (Tf), enquanto as pesagens ocorreram no início e no final do dia
de trabalho (T0 e Tf). Cada sessão de Equoterapia teve a duração média de 30 minutos. Também
foram colhidas informações sobre o manejo, alimentação, descanso, temperatura ambiente e
umidade relativa do ar por meio de protocolo confeccionado para esse fim. A FC, em batimentos
por minuto, de 34 animais foi determinada por meio de frequencímetro digital (Polar, MDF), 18
através de estetoscópio apoiado no lado esquerdo do animal abaixo da escápula e em três animais
determinou-se a manualmente observando-se o pulso da artéria mandibular. Com relação a
determinação do peso corporal, em kg, utilizou-se fitas específicas de pesagem de equinos, logo
que os animais eram retirados da baia e ao final do dia de trabalho. As médias (± desvio padrão)
dos valores da FC em T0 variaram de 36,3±4,69; em T1 37,4±4,38; em T2 39,3±6,31; em T3 38,9±6,49;
em T4 39,1±5; em T5 38,9±5,86; em T6 39,7±6,62 e em Tf 39,5±5,62. Em relação aos valores do peso
em kg, estes variaram em T0 de 398,2±71,43 e Tf 394,1±72,23kg. Com base nos resultados obtidos
podemos inferir que o trabalho de Equoterapia realizado pelos cavalos pode ser classificado como
leve pois mesmo ocorrendo variação (10%) entre os tempos aferidos, os valores permaneceram
dentro dos padrões de referência para espécie, no repouso. O mesmo pode ser comparado aos
valores referentes as perdas de peso equivalentes a 1% do peso corporal total por dia de trabalho
justificando a importância da reposição dessas perdas advindas da desidratação. Palavras chave:
Bem-estar animal; Equoterapia; cavalos; peso corporal; frequência cardíaca.
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DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA COMO AUXÍLIAR NA AVALIAÇÃO
DO BEM-ESTAR DE CAVALOS DESTINADOS À EQUOTERAPIA
Diversos estudos de avaliações morfométricas de equinos vêm sendo realizados com
várias raças no Brasil. Para Berbari Neto, as atividades equestres devem ser combinadas com
aptidões dos equinos, sendo essas informações subsidiadas principalmente pelo conhecimento de
sua morfometria. O equino hoje, é um animal essencial para a Equoterapia, trabalho no campo,
esporte, lazer entre outros. Todavia, segundo Rezende, 2014, em diversas situações observam-se
animais submetidos a atividades não compatíveis com a sua estrutura morfométrica, levando a
um desgaste físico maior e comprometendo o bem-estar e a capacidade de realizar tarefas com
qualidade. O presente trabalho teve como objetivo, avaliar o peso corporal através da análise das
medidas morfométricas em equinos de várias raças, machos e fêmeas e que exercem diferentes
tipos de atividades, gerando informações precisas para criadores, veterinários, zootecnistas,
equitadores e demais profissionais do cavalo. Além disso, pontuar sobre a importância dos índices
de compacidade e de conformação, valorizando o bem-estar animal. O Estudo foi realizado com
70 animais (35 machos e 35 fêmeas) da Fazenda Lagoa Seca, em Inhambupe-BA. As medidas
morfométricas avaliadas foram, peso corporal (PC), altura da cernelha (AC), perímetro torácico (PT)
e comprimento do corpo (Cc), de acordo com Oom & Ferreira (1987). O Peso corporal foi estimado
de 3 maneiras: usando a fita específica de pesagem de equinos, uma balança mecânica (Filizola),
confeccionada em madeira Pau D’Arco, com capacidade para 1.500 quilos, com precisão de 500
gramas e com 4 fórmulas encontradas na literatura: Peso = Pt² x Cc /11.900; Peso = Pt³ x 80; Peso =
Pt² x Cc /11.689; Peso = Pt² x Cc /118,77. O índice de conformação (IC), também considerado como
aptidão motora foi calculado sendo o perímetro torácico dividido pela altura da cernelha (IC = PT²/
AC). Para esse índice, animais com valores maiores que 2,1125 foram caracterizados para tração
e menores ou iguais a 2,1125, para sela. O índice de compacidade (IComp), demonstra a relação
entre o peso e a altura do animal, dividindo esse valor por 100. IComp = (PE/AC)/100. Diante disso,
concluímos que os índices de conformação (2,0125±0,1529) e compacidade (2,8094±0,2825), obtidos
com os cavalos da Fazenda Lagoa Seca demonstram que os animais têm parâmetros biométricos
ideais para realizar atividades às quais são submetidos. Com base nos resultados apresentados
relativo ao peso real (balança), podemos destacar que a estimativa de peso corporal, realizada
através da avaliação morfométrica, apresenta diferentes resultados, de acordo com o sexo, a raça,
a preenhez e a medida empregada na pesagem. Chegando a variar em média de 6,55% de ganho
a 11,65% de perda.
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A EQUOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E
NA RELAÇÃO INTERPESSOAL DE UMA CRIANÇA COM
AUTISMO: ESTUDO DE CASO

INTRODUÇÃO: O autismo é descrito como transtorno autístico marcado por déficits
qualitativos na interação social, na comunicação e padrão limitado ou estereotipado do
comportamento e interesses restritos; também definido como a tríade de prejuízos. Além da
tríade de prejuízos o autismo pode apresentar prazer com sensações vestibulares, autoagressão,
déficit auditivo, visual e no controle motor, entre outros. De acordo com a Associação Nacional de
Equoterapia - ANDE-Brasil a Equoterapia é definida como um método educacional e terapêutico com
abordagem interdisciplinar na área de saúde, educação e equitação ajudando no desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. OBJETIVOS: O
estudo objetiva avaliar os benefícios desta prática terapêutica quanto ao desenvolvimento motor
e a capacidade de relação interpessoal de uma criança com transtorno do espectro do autismo a
partir de uma avaliação criteriosa, detalhada e individual de uma criança com diagnóstico clínico
de autismo. MATERIAIS E MÉTODOS: Este presente estudo é transversal do tipo descritivo
com abordagem qualitativa de campo experimental de risco mínimo. Os métodos de avaliação
neste estudo acompanham as normas da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
sobre pesquisa envolvendo seres humanos e foi aprovado no Comitê de Ética sob o parecer n°
42597515.9.0000.5549. Foi acompanhada uma criança com diagnóstico clínico de autismo durante
9 sessões de equoterapia durante os meses de abril a agosto de 2015, aonde se aplicou uma escala
avaliativa pré e pós-intervenção para coleta de dados. A ferramenta de estudo utilizada foi o CARS
(Escala de Classificação do Autismo Infantil) é o instrumento validado e traduzido mais utilizado
na avaliação de crianças autistas. RESULTADOS: Foram verificadas ligeiras melhorias no domínio
comportamental e emocional do praticante como a diminuição na autoagressão, relaxamento,
tranquilidade e melhoria no sono. Também é importante referir que com base na observação
subjetiva ao longo das sessões foi verificada uma notória melhoria no comportamento motor,
melhora ao nível do equilíbrio estático e dinâmico e da coordenação motora geral diminuindo
eventuais quedas e dando maior independência ao praticante. CONCLUSÃO: Neste estudo pode
ser comprovado que a Equoterapia, como técnica de reabilitação, é uma intervenção fisioterapêutica
alternativa e eficaz em pacientes autistas, apresentando benefícios no desenvolvimento motor e
na relação interpessoal estimulando para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida.
Com tudo isso, sugere-se que sejam feitas novas pesquisas com esta patologia, aumentando o
número de sessões ao protocolo de tratamento e o número da amostra, para verificar as melhorias
no desenvolvimento motor, na relação interpessoal e na comunicação verbal e não verbal destas
crianças a partir de um programa equoterapêutico individual e especializado. Palavras chave:
Autismo; Desenvolvimento Motor; Equoterapia.
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A EQUOTERAPIA NO RIO GRANDE DO SUL: UMA
RELAÇÃO PERMANENTE E DINÂMICA COM A PRÁTICA DO
HIPISMO

INTRODUÇÃO: A organização da Equoterapia no Rio Grande do Sul está relacionada
ao hipismo, da prática constituída enquanto um espaço plural entre militares e civis. O
desenvolvimento do hipismo adentrou, além da esfera esportiva, o campo da saúde, revelando
indícios do estabelecimento de uma relação constante e ativa com a Equoterapia e seus sujeitos,
entidades, espaços e animais envolvidos. OBJETIVO: Investigar como ocorreu a disposição da
prática da Equoterapia no Rio Grande do Sul, desde suas primeiras iniciativas de composição
registradas, a partir das quais são estabelecidas conexões com o hipismo. MATERIAIS E MÉTODOS:
Os caminhos que nortearam este estudo foram percorridos com base nas noções de práticas
e representações, tendo como pressupostos teórico-metodológicos a perspectiva dos estudos
históricos e socioculturais. Em busca de uma versão histórica sobre a Equoterapia, isto é, atribuirlhe significados e permitir que dela originem-se diferentes interpretações, foi realizada uma análise
documental de fontes impressas. A pesquisa documental foi realizada no arquivo de sociedades e
clubes hípicos, centros de Equoterapia, regimentos de cavalaria, Associação Gaúcha de Equoterapia,
Museu da Brigada Militar e Federação Gaúcha dos Esportes Equestres, em seus documentos
oficiais, tais como: álbuns, discursos, atas e relatórios. As fontes fundamentais ainda foram
configuradas pelos principais jornais que circulavam no estado, bem como revistas, classificando
as notícias veiculadas a partir do editorial, da reportagem e do conteúdo. Ainda foi realizada
uma revisão bibliográfica em livros, artigos científicos, dissertações e teses. As fontes históricas
coletadas foram tratadas e analisadas por meio de uma análise documental. RESULTADOS: No
Rio Grande do Sul, o cavalo era utilizado como meio de transporte, trabalho, lazer e esporte
desde sua chegada ao estado. Foi somente na década de 1990 que se passou a observar iniciativas
concretas a fim de expandir sua contribuição para com o ser humano em solo sul-rio-grandense:
a sua participação em práticas terapêuticas. Esta nova atividade proposta com a participação do
cavalo passa a ter seus primeiros registros junto aos espaços equestres já constituídos em torno
do hipismo. Por meio de elementos técnico-científicos transferidos do hipismo à Equoterapia,
ligados às áreas da saúde e educação, foram constituídos os fundamentos que definiriam os
espaços comuns entre as duas práticas equestres. CONCLUSÃO: A prática da Equoterapia passa
a incorporar características, relações e representações do cenário hípico já organizado no estado,
tais como entidades constituídas por sujeitos dos grupos militares e civis em intensa e contínua
interdependência entre si. Ao longo do processo de desenvolvimento da prática equoterápica
pelo Rio Grande do Sul, foi identificado um equilíbrio de poder entre as forças representativas
da Equoterapia e do hipismo, bem como uma retroalimentação entre ambas as práticas no que se
refere ao compartilhamento de conhecimentos, técnicas, cavalos, profissionais, espaços físicos e
sociais. De tal modo, os primórdios de participação do cavalo, tanto no campo esportivo como no
terapêutico, no estado, estão relacionados ao ambiente militar.
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OS EFEITOS DA EQUOTERAPIA SOBRE A QUALIDADE DE
VIDA NA DOENÇA DE HUNTINGTON
INTRODUÇÃO: A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de Saúde, Educação
e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência
física e/ou mental ou que tenham necessidades especiais. Por meio do movimento tridimensional
do dorso do cavalo, da sinérgica ação da musculatura agonista e antagonista, paralelamente aos
efeitos neurofisiológicos e da específica avaliação fisioterapêutica e vestibular completa, irão
resgatar o mecanismo do reflexo postural global, abolido após a lesão do Sistema Nervoso (SN),
impedindo de movimentar e realizar atividades complexas, mantendo a postura e o equilíbrio.
Tomando como base que o tratamento oferece muito alinhamento postural e posicionamento, o
fisioterapeuta busca, basicamente, a estimulação do equilíbrio e a modulação do tônus muscular,
o ganho sensorial e motor e uma maior independência ao praticante, estimulando-o como
participador da terapia, principalmente na Doença de Huntington (DH). A DH é uma doença
hereditária, resultante de vários sintomas de anormalidades do movimento, distúrbios cognitivos
e alterações comportamentais, todos eles com agravamento progressivo, afetando a capacidade
natural de um indivíduo executar suas atividades de vida diária, no trabalho e na comunidade
comprometendo assim a qualidade de vida. A qualidade de vida é afetada pela saúde mental
ou física, ao nível de dependência, ao meio em que o indivíduo se envolve e as relações sociais.
O conceito de qualidade de vida está relacionado com a autoestima e o bem estar individual,
abrangendo aspectos como a capacidade funcional, nível sócio econômico, interação social e estado
emocional. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo demonstrar os efeitos da Equoterapia sobre a
qualidade de vida em um indivíduo com DH. METODOLOGIA: Foram realizadas 12 intervenções
equoterapeuticas, com duração de 45 minutos, duas vezes por semana no Centro de Equoterapia
Equivilla- Avaré/SP. A amostra foi composta por um indivíduo do gênero masculino, de 52 anos de
idade, com diagnóstico comprovado de DH. Os exercícios terapêuticos basearam-se em estímulos
para obtenção de equilíbrio, coordenação, flexibilidade, dissociação de cintura pélvica e escapular
e estímulos para cognição. A avaliação foi realizada antes e após um programa de Equoterapia,
através do questionário de qualidade de vida (SF-36). RESULTADOS: dentre os domínios avaliados,
houve melhora nos seguintes aspectos, antes e após o tratamento equoterapêutico, respectivamente:
vitalidade, que de 35 passou para 65 postos; aspecto social, de 75 para 87,5; aspecto emocional, de
33,33 para 100; e saúde mental, que passou de 80 para 84 pontos. Demais domínios se mantiveram
inalterados, antes e após o atendimento equoterapêutico. CONCLUSÃO: Após realização deste
estudo, verificou-se aumento dos escores nos domínios vitalidade, aspecto social, aspecto emocional
e saúde mental, evidenciando melhora da qualidade de vida após o tratamento equoterapêutico
na Doença de Huntington.
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OS EFEITOS DA EQUOTERAPIA SOBRE A QUALIDADE DE
VIDA NA DOENÇA DE HUNTINGTON
INTRODUÇÃO: A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de Saúde, Educação
e Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência
física e/ou mental ou que tenham necessidades especiais. Por meio do movimento tridimensional
do dorso do cavalo, da sinérgica ação da musculatura agonista e antagonista, paralelamente aos
efeitos neurofisiológicos e da específica avaliação fisioterapêutica e vestibular completa, irão
resgatar o mecanismo do reflexo postural global, abolido após a lesão do Sistema Nervoso (SN),
impedindo de movimentar e realizar atividades complexas, mantendo a postura e o equilíbrio.
Tomando como base que o tratamento oferece muito alinhamento postural e posicionamento, o
fisioterapeuta busca, basicamente, a estimulação do equilíbrio e a modulação do tônus muscular, o
ganho sensorial e motor e uma maior independência ao praticante, estimulando-o como participador
da terapia, principalmente na Doença de Huntington (DH). A DH é uma doença hereditária,
resultante de vários sintomas de anormalidades do movimento, distúrbios cognitivos e alterações
comportamentais, todos eles com agravamento progressivo, afetando a capacidade natural de um
indivíduo executar suas atividades de vida diária, no trabalho e na comunidade comprometendo
assim a qualidade de vida. A qualidade de vida é afetada pela saúde mental ou física, ao nível de
dependência, ao meio em que o indivíduo se envolve e as relações sociais. O conceito de qualidade
de vida está relacionado com a autoestima e o bem estar individual, abrangendo aspectos como
a capacidade funcional, nível sócio econômico, interação social e estado emocional. OBJETIVO:
Este estudo teve como objetivo demonstrar os efeitos da Equoterapia sobre a qualidade de vida
em um indivíduo com DH. METODOLOGIA: Foram realizadas 12 intervenções equoterapeuticas,
com duração de 45 minutos, duas vezes por semana no Centro de Equoterapia Equivilla- Avaré/
SP. A amostra foi composta por um indivíduo do gênero masculino, de 52 anos de idade, com
diagnóstico comprovado de DH. Os exercícios terapêuticos basearam-se em estímulos para obtenção
de equilíbrio, coordenação, flexibilidade, dissociação de cintura pélvica e escapular e estímulos
para cognição. A avaliação foi realizada antes e após um programa de Equoterapia, através do
questionário de qualidade de vida (SF-36). RESULTADOS: dentre os domínios avaliados, houve
melhora nos seguintes aspectos, antes e após o tratamento equoterapêutico, respectivamente:
vitalidade, que de 35 passou para 65 postos; aspecto social, de 75 para 87,5; aspecto emocional, de
33,33 para 100; e saúde mental, que passou de 80 para 84 pontos. Demais domínios se mantiveram
inalterados, antes e após o atendimento equoterapêutico. CONCLUSÃO: Após realização deste
estudo, verificou-se aumento dos escores nos domínios vitalidade, aspecto social, aspecto emocional
e saúde mental, evidenciando melhora da qualidade de vida após o tratamento equoterapêutico
na Doença de Huntington.
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LO-CURA ANIMAL: EQUINOTERAPIA EN UN HOSPITAL
GENERAL Y EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

El presente trabajo apunta a señalar cómo la inclusión de la Equinoterapia como tratamiento
integral de Rehabilitación, en dos ámbitos de vital importancia como el de la Salud Humana y el
de la formación Universitaria, marcan un hito socio cultural trascendente. hacia la construcción de
sociedades ,más justas e inclusivas y un cambio de paradigma en cuanto al saber médico tradicional
como única fuente única de saber frente a la enfermedad y su tratamiento y cura. ¿Qué alcance y
sentido tiene entonces que la Equinoterapia haya sido incluída como Servicio en Salud para atención
niños y jóvenes con discapacidad, y trastornos mentales dentro de un Hospital General?Partiendo
de una prueba piloto, iniciada en el año 2002, con una paciente adolescente y un caballo, hasta llegar
en el año 2008 al nuevo status de Servicio en Salud de Equinoterapia, en base a los avances de la
ciencia y a los logros terapëuticos de los pacientes.Siendo ésta categorización un nombramiento por
parte del Director General del Hospital. Año 2002:Presentación de prueba piloto, “Equinoterapia:
Enfoque clínico, psicológico, psicopedagógico, social y ecuestre” Año 2008, creación del Servicio de
Equinoterapia que incluye un trabajo en equipo interdisciiplinario, con profesionales de las áreas de
Salud, Educación y Equitación terapéutica y con caballos preparados para la actividad. Una de las
principales consecuencias, fueron los nuevos puestos de trabajo rentados en el Hospital (hasta ése
momento la mayoría de los profesionales eran Ad Honorem).Se nombró entonces un Jefe , un 2do
Jefe y Encargado, además de los profesionales intervinientes : psicólogo,psicopedagogo, trabajador
social, instructor de equitación, profesor de educación física, especializados en Equinoterapia;una
secretaria para recibir las órdenes de consulta.Se asignaron dos consultorios y un Salón de usos
múltiples donde funcionan los Talleres psicoeducativos y social)Se realizaron Convenios, para tener
el apoyo logístico de pista, picadero cubierto por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín..Actualmente se está presentando a la Obra Social, un listado de Prestaciones
del Servicio de Equinoterapia, que forman parte del Tratamiento y Programa de atención integral de
niños a partir de los tres años de edad hasta la adolescencia y juventud (21-25 años). Otra importante
consecuencia es que se pone al tratamiento de Equinoterapia al mismo nivel de reconocimiento de
otros tratamientos tradicionales (kinesiología, etc) .En los tratamientos tradicionales, entre médico
y paciente median estudios específicos, máquinas o elementos como pelotas terapéuiticas; mientras
que en la Equinoterapia, se incluye un ser vivo y sintiente (el caballo) considerado mediador y
facilitador además de agente de salud como parte integrante del equipo.Lo importante aquí es
que éste nuevo reconocimiento es aceptado, sostenido y promovido desde la Dirección Médica del
Hospital. En su concreción se han entrelazado el trabajo de abogados, auditores, contadores,médicos
y psicólogos y la Dirección de Sanidad Militar de Ejército, ente que regula y supervisa todos los
Hospitales Militares del país. Se presentará el Organigrama, el Plan de Organización del Servicio,
las Estadísticas y las principales conclusiones y efectos de la inclusión de la Equinoterapia en un
Hospital General.

64

PO:
A072
Autor(a):
CLARISSA SOUZA
Email:
clameroni@hotmail.com
Co-autores:

HORSEMANSHIP - APRENDENDO COM ESTA RELAÇÃO,
DESENVOLVENDO LIDERANÇAS

Dentre as mais diversas possibilidades de atuação da Equoterapia, foi na aplicação
dos seus processos no meio corporativo que foi possível explorar uma temática muito relevante
nestes ambientes: Desenvolvimento de Lideranças. O trabalho a ser apresentado se trata de um
modelo vivencial, um workshop, direcionado a grupos de pessoas que desejam desenvolver o
autoconhecimento e habilidades comportamentais importantes no ambiente corporativo, bem
como competências significativas para o desenvolvimento pessoal. O reconhecimento da eficácia
deste treinamento em gestores vem através de uma avaliação posterior ao workshop, onde
são, invariavelmente, apontadas melhoras significativas no desenvolvimento da comunicação,
relação interpessoal, liderança, estabelecimento de metas, trabalho em equipe, etc. São vários os
objetivos que podemos traçar com o público das empresas que participam deste treinamento:
Testar habilidades e superação dos próprios limites; Procura do equilíbrio e sincronismo onde
os participantes devem auxiliar-se para encontrar o melhor caminho, tomadas de decisão e
coordenação de ideias; Trabalhar a percepção de que o indivíduo é capaz de controlar as rédeas da
própria vida e foco, trabalhando situações de autocontrole e equilíbrio; Fazer analogias com enfoque
individual, focando os sentimentos interiores, auto-imagem, uso da criatividade como ferramenta
para novas respostas nas relações interpessoais; Com dinâmicas utilizando o cavalo é possível
realizar analogias para o desenvolvimento de autoconhecimento, conhecimento grupal e temas
organizacionais relevantes para cada empresa. A aprendizagem através do lúdico, da experienciação
ativa, em que o cavalo se torna fonte de emoções e respostas vivas dos comportamentos dos
participantes, é uma aprendizagem sólida e permanente, garantindo o sucesso do método. Os
resultados: Aprende-se sobre seres-humanos através do auto-conhecimento; Aprende-se a ser um
líder por autoridade, reconhecido pelo grupo como tal e não apenas instituído por poder (cargo);
Aprende-se que criar um ambiente de confiança, participativo, de respeito e disciplina gera um
comprometimento muito maior da equipe para com o líder e com a empresa; Aprende-se a alinhar
uma equipe e obter o máximo desempenho dela com lealdade e sinergia para obter resultados
desafiadores!
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LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE
ACESSO NOS CENTROS DE EQUOTERAPIA.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização.
A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-040), pela
Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações (CE-040:000.001). A Equoterapia é um método
terapêutico e educacional que visa à reabilitação física e mental de pessoas com necessidades
especiais (KUBEK & FERRARI, 2004). O Centro de Equoterapia deve possuir estruturas físicas que
propiciem seu correto desenvolvimento e que possam também suprir as necessidades dos praticantes,
que, em sua maioria apresenta deficiências físicas. Mediante o exposto justifica-se a importância
do correto dimensionamento das instalações sanitárias e rampa auxiliar do picadeiro para o bom
funcionamento de um Centro de Equoterapia. Nesse sentido, o presente estudo foi elaborado no
intuito de avaliar o emprego das normas de acessibilidade da ABNT, especificamente a NBR 9050
proporcionando um ambiente seguro ao praticante levando em consideração principalmente a
construção das instalações sanitárias e rampa auxiliar do picadeiro para o correto atendimento
dos praticantes. Para tanto foram avaliados 9 centros de Equoterapia( 6 no estado de São Paulo,
1 em Minas Gerais, 1 em Espírito Santo e 1 na Bahia). Foi desenvolvido questionário específico
sobre as instalações sanitárias e de acessibilidade nos Centros de Equoterapia. Observou-se que
as características físicas das instalações sanitárias e da rampa de acessibilidade não se encontram
conforme a normativa ABNT NBR9050 na maioria dos Centros de Equoterapia. No item instalação
sanitária a incidência maior estão nas barras de apoio (da bacia e do lavabo), onde aproximadamente
90% dos Centros de Equoterapia não cumprem as exigências da normativa, embora em condições
de uso. No item acessibilidade aproximadamente 55% dos Centros de Equoterapia não seguem
as dimensões especificadas na normativa ABNT NBR9050. Diante da constatação observa-se que
os ambientes foram parcialmente adaptados para a execução da prática equoterápica, não tendo
em sua estrutura física o cumprimento da íntegra da normativa ABNT NBR9050. Palavras chave:
Equoterapia – Acessibilidade – bem-estar – Instalações.
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A ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO EQUOTERÁPICA DE
UMA CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL
INTRODUÇÃO: A reabilitação abre espaço para a atuação de diversos profissionais,
entre eles os enfermeiros. Há várias terapias e subdivisões quando se trata de reabilitação,
como exemplo, a Equoterapia que é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma
abordagem interdisciplinar, sendo utilizada como fator reabilitador de pacientes com deficiência
e/ou necessidades especiais. Esta terapia pode ser utilizada em pacientes com paralisia cerebral,
estando estes em qualquer faixa etária. OBJETIVO: Identificar o efeito e a importância da
Equoterapia em um portador de paralisia cerebral, demonstrando sua evolução e analisando
o papel do enfermeiro neste contexto. MATERIAIS E MÉTODOS: Relato de caso realizado em
praticante do sexo masculino de 4 anos de idade portador de paralisia cerebral que obteve
tratamento equoterápico através de sessões semanais com duração de 30 minutos por 6 meses.
Os responsáveis pelo praticante preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido
para participar do estudo. Foram coletados dados do prontuário e da avaliação física realizada
de acordo com ficha de avaliação neuro infantil aplicada pelas terapeutas responsáveis pelo
tratamento do praticante. A terapia foi realizada em picadeiro fechado, com cavalo (estatura de
aproximadamente 1,30 metros) utilizando manta, a passo, em solo de areia, sendo guiado em sua
trajetória por um integrante da pesquisa e como guias laterais, as terapeutas, sendo estas uma
fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. RESULTADOS: Ao decorrer de cada sessão o praticante
se apresentava cada vez mais relaxado e com menos resistência e espasticidade. Foi constatada
através da ficha de avaliação e da evolução do praticante uma melhora significativa no que diz
respeito a: diminuição de rigidez na musculatura, diminuição da hipertonia e da espasticidade
global, fortalecimento da musculatura da cabeça e tronco e controle dos mesmos, ajuste postural
e ganhos de tônus muscular, melhora motora, controle das sinergias globais, equilíbrio estático e
dinâmico, rotação do quadril, além de benefícios no desenvolvimento psicossocial e cognitivo do
praticante. Viu-se a necessidade da atuação do enfermeiro, pois houve ocasiões de o praticante
chegar com hipertermia, astênico e até mesmo em estado gripal, sendo importante a realização de
uma triagem antes e após o atendimento para analisar se o praticante está em condições de montar,
se houve alguma alteração nos sinais vitais ou até mesmo dispensá-lo da sessão até a melhora
de sua saúde. CONCLUSÃO: Através do estudo da reabilitação de uma criança com paralisia
cerebral que possui várias deficiências motoras percebe-se que a Equoterapia é um método de
tratamento que pode lhe proporcionar uma não monotonia de clínicas e consultas, envolvendo-o
com a natureza e com o inusitado. Verificou-se que poderia ter havido mais ganhos com a maior
participação dos pais em relação às práticas e cuidados que deveriam ser diárias. Além disso,
constatou-se a necessidade do profissional enfermeiro no manejo dos cuidados do tratamento
e ressalta-se a importância da inserção deste na equipe de equoterapeutas. Espera-se que este
estudo auxilie no tratamento de outras crianças, além de servir como fomento para a produção
de novos estudos com maior participação do profissional enfermeiro.
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QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM OLIGOGRENIA
INSERIDA NA EQUOTERAPIA DENTRO DO PROGRAMA
PRÁTICA ESPORTIVA
Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da Equoterapia (terapia sobre e
com o cavalo), prática tão remota e, ao mesmo tempo, tão atual, na integração social bem como
na qualidade de vida da pessoa com deficiência física e/ou com necessidades especiais, dentro do
enfoque psicoterapêutico. Trata-se de um estudo de caso de validação clínica que utiliza medidas
de avaliação pré e pós-intervenção. Participou desta pesquisa uma mulher, com 30 anos de idade,
portadora de oligofrenia, disfunção do sistema nervoso que ocorre por imaturidade das funções
psíquicas (déficit intelectual abaixo da média, que interfere na vida social, relacionamento pessoal
e interpessoal, limitando a capacidade educacional). A praticante foi avaliada em 96 sessões
equoterápicas dentro do programa prática esportiva no Centro de Equoterapia Horse-Life, uma vez
na semana com duração de trinta minutos, durante dois anos. Os resultados foram satisfatórios, e
a praticante descreveu um depoimento sobre as alterações percebidas em nível físico, psicológico e
comportamental pré e pós-intervenção equoterápica: “sempre tive vontade de aprender a montar,
até que conhecei no centro de Equoterapia dos Campos Gerais, Horse Life, desde este dia eu me
sinto muito bem quando estou perto dos cavalos, a minha locomoção teve melhora e estou mais
feliz e com melhor qualidade de vida, melhora na minha autoestima e uma melhora no meu
andar que antes eu tinha mais dificuldade e uma vida socialmente mais ativa, estou muito feliz
em poder participar do enduro, sempre quis fazer uma prova e agora vou poder participar”. O
cavalo com seus movimentos tridimensionais e simbologia de força e poder, proporcionou melhora
no comportamento motor e no repertório comportamental, maior independência, motivação
e autoestima. A praticante apresentou melhores resultados no domínio de aspecto social, com
maiores índices nos aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. O estado geral de saúde,
após os atendimentos, apresentou melhora para a praticante, pois ao trabalhar com os cavalos
sentiu-se útil e mais responsável contribuindo assim para a sua inserção na sociedade. Isto a
integra socialmente e a faz reconhecer-se como indivíduo. Desta forma, demonstrou-se que a
Equoterapia auxilia o desenvolvimento biopsicossocial e reabilitação de pessoas com necessidades
especiais, podendo ser utilizada como um recurso terapêutico na área da saúde. Por fim, espera-se
contribuir para o crescimento ordenado, responsável e científico da Equoterapia como método de
intervenção terapêutica, inserindo-a como instrumento alternativo de intervenção pedagógica e
de aprendizagem em favor do sujeito com oligofrenia. PALAVRAS-CHAVE: Equinos. Praticante.
Deficiência mental. Reabilitação. Tratamento.
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A IMPORTÂNCIA DA EQUOTERAPIA NO TRATAMENTO DE
CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UMA
VISÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL

A Equoterapia pode ser definida como um método terapêutico que utiliza o cavalo como
recurso facilitador, objetivando promover saúde física, social e emocional. Nos últimos anos, a
Equoterapia tem sido utilizada por pessoas com diferentes patologias, sendo esta prática um
campo emergente no tratamento de crianças com dificuldades de aprendizagem. O terapeuta
ocupacional tem se utilizado, cada vez mais, de propostas de intervenção que vão além dos espaços
terapêuticos tradicionais, recorrendo a outros dispositivos, como a Equoterapia, que buscam a
socialização, a autonomia e a melhora da qualidade de vida das pessoas que, por motivos variados,
encontram-se em dificuldades de inserção e participação social, sendo um profissional qualificado
para trabalhar com a Equoterapia no tratamento de crianças com dificuldades de aprendizagem
(DA). Este estudo tem como objetivo verificar, através de uma revisão sistemática da literatura,
as possíveis contribuições do terapeuta ocupacional no tratamento de crianças com dificuldades
de aprendizagem com vistas à Equoterapia como recurso terapêutico. A revisão foi feita através
dos descritores “Equoterapia”, “terapia ocupacional” e “dificuldades de aprendizagem” nas bases
de dados Lilacs, Scielo e Bireme e nos periódicos Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar
e Revista de Terapia Ocupacional da USP para seleção de artigos que abordem a temática da
Equoterapia junto a dificuldade de aprendizagem. A partir do material coletado, foi possível
perceber que apesar de não estarem claramente correlacionados o tratamento da Equoterapia e a
dificuldade de aprendizagem, há uma forte influência entre eles visto que a interação com o cavalo
propicia tanto o desenvolvimento de fatores emocionais como melhora da autoestima, quanto
fatores motores como a melhora do tônus, equilíbrio e coordenação; sendo todos esses envolvidos
no processo de ensino/aprendizagem. O terapeuta ocupacional tem grande potencial para utilizar
a Equoterapia como recurso terapêutico para o tratamento de crianças com dificuldades de
aprendizagem, porém há uma escassez de estudos sobre assunto, sendo assim uma lacuna da
fundamentação teórica deste profissional no espaço equoterápico.
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EQUOTERAPIA: POSSIBILIDADES NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas o número de pessoas diagnosticadas com o
Transtorno do Espectro Autista (TEA) cresceu de forma significativa. Estima-se uma prevalência
de uma a cada cem pessoas. A alta incidência, aliada as características singulares de cada sujeito,
e o fato de não haver cura impulsionam pesquisas quanto ao uso de práticas alternativas e
complementares em relação aos tradicionais métodos para auxiliar no tratamento e reabilitação
de pessoas com TEA. OBJETIVO: identificar a percepção de cuidadores de pessoas com TEA e de
profissionais que atuam com Equoterapia, sobre os benefícios desta terapia em praticantes com
TEA. MATERIAIS E MÉTODOS: a pesquisa foi realizada em um Centro de Equoterapia, filiado à
ANDE Brasil, localizado em um município do Rio Grande do Sul. Foram participantes do estudo
dois profissionais fisioterapeutas e um profissional da área da psicologia que atuam na Equoterapia
e duas mães de praticantes com TEA. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas
semi-estruturadas. A análise dos dados seguiu a proposta de Análise Temática de Conteúdo de
Minayo (2007). RESULTADOS: a partir da análise das entrevistas, observou-se a recorrência de
temáticas que deram origem a três categorias, quais sejam: a) Interação, comunicação e vínculo:
os profissionais e as mães relatam perceber aumento no índice de resposta verbal, ganhos na
socialização e na interação do praticante com a equipe e animal. As mães acrescentam que essas
mudanças se estenderam para outros espaços no cotidiano dos filhos e a ampliação das relações.
b) O lúdico como facilitador no desenvolvimento: os profissionais apontam que a Equoterapia, por
se diferenciar dos atendimentos convencionais, propicia ludicidade, sendo uma prática prazerosa e
divertida para os praticantes. Outrossim, compreendem que a relação cavalo-praticante-profissional
favorece o acesso à pessoa com TEA, de modo que as intervenções são realizadas pautadas no
brincar e em atividades agradáveis. Em consonância, as mães relatam visualizar o prazer dos filhos
em realizar essa terapia. c) benefícios motores: embora em menor intensidade, os participantes
relataram perceber melhora da postura, equilíbrio, coordenação motora e marcha, proporcionados
pelo movimento tridimensional do passo do cavalo. CONCLUSÃO: a análise das entrevistas sugere
que a prática de eEquoterapia traz benefícios aos praticantes com TEA, principalmente no que diz
respeito à interação e à comunicação social, áreas essas que se encontram, comumente, prejudicadas
no TEA. Desta forma, apesar da pesquisa não permitir generalizações, os dados se assemelham a
outras pesquisas e reforçam os benefícios da prática equoterápica para pessoas com TEA.
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EQUOTERAPIA E PSICOLOGIA: ALGUMAS
POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES

Este trabalho discorre sobre a Equoterapia e sua eficácia como sendo um método
terapêutico e educacional que faz uso do cavalo e se vale da atuação de uma equipe interdisciplinar
para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.
O objetivo deste trabalho é notabilizar que, dentro do campo da Equoterapia, é possível favorecer
as potencialidades do praticante através da prática psicomotora, e enlaçar o olhar dos pais. O
trabalho foi realizado com uma amostra de dois praticantes acometidos por Paralisia Cerebral ou
Encefalopatia Crônica da Infância não Progressiva e seus respectivos pais. Para o planejamento
e a execução do plano de ação foram utilizados como referência os elementos básicos da
Psicomotricidade tais como, motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal,
organização espacial, organização temporal e lateralidade e como estratégia de intervenção
familiar à escuta terapêutica. Com os resultados obtidos concluímos que a psicomotricidade,
quando desempenhada em atividades que estejam de acordo com as particularidades de cada um,
contribui significativamente para o desenvolvimento global dos praticantes com Paralisia Cerebral
ou Encefalopatia Crônica da Infância não Progressiva. Quanto aos pais percebemos que o cenário
criado para o momento de escuta apresentou bastante efetividade, eles se sentiram acolhidos, no
seu tempo adquiriram confiança e trouxeram questões emergentes do cotidiano da família de uma
pessoa com deficiência, seus anseios, suas angustias e dúvidas. Ainda ressaltamos a importância
da escuta e as consequências da não-escuta, porque neste contexto falar é uma necessidade da
família e a escuta qualificada é um meio de proteção contra o adoecer.
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ESTUDO DE CASO: OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA NA
MELHORA DAS HABILIDADES SOCIAIS EM CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é um estudo de caso que objetiva compartilhar e
elucidar a melhora das habilidades sociais de um menino (“L”) de 3 anos de idade, diagnosticado
com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Seu tratamento é realizado com frequência
semanal (uma vez por semana), com duração média de 40 minutos. Tendo iniciado em maio/2017
e seguindo até data atual. OBJETIVO: Apresentar os benefícios da Equoterapia no aprimoramento
das habilidades sociais (HS) em praticante com TEA. MATERIAIS E MÉTODOS: Para melhor
compreensão e justificativa dos materiais e métodos utilizados, primeiramente conceituarei o que
são habilidades sociais e como estas se apresentam deficitárias no praticante em estudo. Caballo
(2006) as define como “… um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um
contexto interpessoal que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos desse
indivíduo de modo adequado à situação, respeitando esses comportamentos nos demais, e que
geralmente resolve os problemas imediatos da situação enquanto minimizando a probabilidade de
futuros problemas”. Acrescenta que HS são uma característica do comportamento e não das pessoas.
Desta forma, podem ser aprendidas e modificadas. Após esta breve conceituação, descreverei as
dificuldades sociais de “L” e como a Equoterapia auxiliou na melhora das mesmas. O praticante
apresentava importante limitação na reciprocidade emocional e social – não realizava contato visual
com o cavalo, havia presença de hiperestimulação vestibular (andava e corria o tempo todo pelo
espaço, não conseguindo manter-se na montaria e nem efetivar a troca social) - e, na capacidade de
compreender a linguagem verbal e não verbal (havia uma rotina para o atendimento, utilizando-se
inclusive de músicas conhecidas para a criança, mas este contexto era ignorado). Em decorrência
da impossibilidade da realização da montaria, devido aos fatores acima citados, foi priorizado o
atendimento em baia. Assim, durante as sessões, foram realizadas atividades lúdicas nas quais o
cavalo (Torpedo) era utilizado como instrumento e agente da brincadeira, sendo proporcionados
estímulos vestibulares e táteis, com objetivo de aproximação e percepção da presença do animal,
além da vinculação com terapeuta. Após este momento, a criança era incentivada a alimentar
o cavalo e posteriormente a despedir-se. Estas etapas eram totalmente ignoradas pela criança,
que percorria o espaço e não realizava contato visual com a terapeuta ou com o animal. Com a
evolução dos atendimentos e a familiarização de L. com Torpedo e sua movimentação, começou-se
a realizar o deslocamento do praticante em cima do cavalo, tendo sido aceito pelo mesmo e levando
a diminuição da hiperestimulação vestibular. Ao apear, a criança começou a ofertar o alimento
para o cavalo, sendo notável sua percepção do mesmo através da ação motora direcionada para
tal e do contato visual estabelecido. Fatos registrados através de foto-filmagem. RESULTADOS:
A intervenção realizada levou a significativa melhora na interação social entre criança e animal observado no momento da oferta do alimento e, reduziu a hiperestimulação vestibular, permitindo a
montaria. CONCLUSÃO: Conclui-se que a Equoterapia, favoreceu a interação social e proporcionou
ganhos expressivos para a criança em estudo, com diagnóstico de TEA.
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EL EQUINO TERAPEUTA, CARACTERISTICAS
DEL CABALLO DE EQUINOTERAPIA

INTRODUCCIÓN: 1. Visión Veterinaria: principios y evolución de los equinos, así como
las variaciones anatómicas y morfológicas. Revisionde generalidades de cada uno de los sistemas
anatómicos, patologías y estrategias de manejo adecuado para un mantenimiento profiláctico de
las condiciones de los animales. 2. Visión Zootécnica. perfil productivo de los animales de acuerdo
a su conformación, aptitud, temperamento raza y cruzamientos. 3. Visión equinterapéutico:
desglosar, a partir de las razas equinas y sus características, cuales son los valores representativos
que se deben establecer al momento de escoger un caballo de equinoterapia para favorecer la
actividad del binomio terapéutico (paciente/caballo). OBJETIVO: El propósito de esta ponencia
consiste en realizar una revisión documental de fuentes teóricas, que a partir de una visión
veterinaria, zootécnica y equino terapéutica, hagan referencia a las características primordiales
que debe tener el caballo (burros, mulas) de equinoterapia . MATERIALES Y MÉTODOS: Diseño:
a partir de la estructura de la ponencia, que se encuentra dividida en tres enfoques (Veterinario,
Zootécnico y equinoterapéutico), se ha realizado una revisión sistemática de diversos documentos
de carácter académico, artículos científicos, manuales técnicos, tesis de grado y revisión de páginas
web especializadas a través Estrategia de búsqueda: De acuerdo a la definición de la temática
general, se consultan libros de anatomía, fisiología, ortopedia y patología veterinaria, reportes
epidemiológicos, fundamentos de zootecnia, historia de evolución y desarrollo los equinos, asnales
y mulares. Revisión de razas equinas y características zootécnicas. Análisis del movimiento equino.
Respecto al enfoque equinterapéutico se realizó una revisión específica de tesis de grado y se
desglosan las partes del caballo a fin de determinar su apropiada conformación dentro de la técnica
de la equinoterapia. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: a partir de la formulación de
un mapa estructural en el que se definen los temas, se filtra la consulta bibliográfica en general
para establecer los datos y autores específicos que le dieran un soporte técnico a los enfoques.
EXTRACCIÓN DE DATOS: De trece fuentes consultadas, se han excluido cuatro que no fueron
relevantes para el objeto de la revisión. Análisis de los datos: a partir del mapa estructural y de
las categorías temáticas, se retoman diferentes autores o fuentes bibliográficas que sustentan el
desarrollo del documento. Resultado: La equinoterapia es estructurada como una terapia integral,
por medio la cual se busca alcanzar parámetros de rehabilitación y/ o acondicionamiento de
las habilidades motoras, neurológicas, sensoriales y cognitivas de las personas con deficiencia ,
entre otras. Es entonces el caballo, como instrumento terapéutico dador de múltiples bondades
o características físicas y mentales (quien) lo cual a partir de su corporalidad y comportamiento,
permite una dinámica de tratamiento alternativa para el paciente. CONCLUSIÓN: (Para finalizar,)
El caballo es un instrumento terapéutico dador de múltiples bondades que debe ser entendido
y manejado desde diferentes ámbitos para lograr su máximo desempeño., A través de este y de
la interacción de equipos multidisciplinarios articulados, se logran acciones encaminadas a la
equinoterapia, la cual busca la rehabilitación y o acondicionamiento de las habilidades físicas
y/ó mentales del paciente.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA COM IDOSOS:
REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUÇÃO: Devido ao fenômeno do envelhecimento, há uma grande discussão
sobre a capacidade funcional do idoso, sua relação com doenças, incapacidades e promoção
da saúde. Considerando isto, a Equoterapia apresenta-se como um método importante para
proporcionar uma atividade prazerosa e exercício físico para indivíduos com deficiências funcionais
desenvolvidas e adquiridas, além de fazer uso de oscilações rítmicas e tridimensionais dos cavalos
para desencadear respostas neuromusculares da estimulação de postura, fatores que podem
ser utilizados no trabalho com idosos. OBJETIVO: Relatar os efeitos de sessões de equoterapia
sobre pacientes idosos. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa de artigos nas bases de dados
Scielo, Lilacs e PubMED, utilizando-se os descritores “terapia assistida por cavalos” e “idoso”,
bem como seus correspondentes em inglês “equine-assisted therapy” e “aged”. Foram incluídos
artigos em português e inglês de 2012 a 2017. Foram excluídos resumos com artigos completos
indisponíveis, trabalhos duplicados e trabalhos que avaliassem apenas as variáveis de alguma
patologia. Resultados: Dentre 39 artigos, 5 foram utilizados para a revisão, com um total de 133
indivíduos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais. As variáveis analisadas foram mobilidade
funcional, força muscular de membros inferiores, equilíbrio, espectro das ondas alfa, ativação
muscular e estabilidade. 16 sessões de equoterapia em 8 semanas resultaram em uma melhora
significante no equilíbrio e força muscular de membros inferiores, mas sem melhoras significantes
na mobilidade funcional; enquanto um outro trabalho de 8 sessões não apresentou diferenças
significativas na variável de equilíbrio. Dois estudos constataram que a Equoterapia aumenta a
potência de ondas alfa relativas rápidas em idosos. Além disso, um trabalho com 8 semanas de
exercícios em cavalo mecânico resultou em melhora da ativação de músculos do tronco e quadril
e também da estabilidade. CONCLUSÃO: Constatou-se que os efeitos da Equoterapia em idosos
são conflitantes quanto a variáveis específicas, mas tendem a apresentar resultados positivos nos
estudos, principalmente sobre o equilíbrio. Ressalta-se, ainda, que há poucos trabalhos recentes
sobre essa temática e que são frequentes os estudos com pouco tempo de intervenção, o que dificulta
resultados finais significantes.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA EM CASO DE ASSOCIAÇÃO
ENTRE DISTÚRBIO DE PROCESSAMENTO AUDITIVO E
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE:
UM ESTUDO DE CASO
INTRODUÇÃO: A Equoterapia se apresenta como um método terapêutico e educacional
multidisciplinar, buscando estimular o desenvolvimento em diferentes áreas de seus praticantes.
Dessa forma, pode ser apontada como um mecanismo possibilitador ao enfrentamento de
diferentes dificuldades do campo da aprendizagem e do neurodesenvolvimento. O caso em estudo
trata-se de um menino que teve o diagnóstico de Distúrbio de Processamento Auditivo (DPA), aos
8 anos de idade, e identificação posterior de dificuldades características do Transtorno de Déficit
de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Já aos 4 anos de idade essa criança era reconhecida pelos
pais como tendo atrasos no campo da comunicação e concentração de atividades. Com 8 anos as
dificuldades apresentadas pela mesma prejudicavam sua interação e rendimento principalmente
no meio escolar. Diante desse cenário, após encaminhamento do neuropediatra para a fonoterapia
e atendimento psicoterápico, a criança fora encaminhada à Equoterapia. O praticante deu entrada
no centro de equoterapia com 8 anos e 2 meses, sendo submetida à sessões de Equoterapia por
1 ano (dois semestres), de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016, no total de 35 sessões (em três
programas – hipoterapia, educação/reeducação e pré-esportivo). OBJETIVO: Analisar o efeito da
Equoterapia no campo de habilidades sociais e de aprendizagem de um criança com hipótese
diagnóstica dentro do quadro de associação entre DPA e TDAH. MATERIAIS E MÉTODO: Para a
coleta de dados, considerando uma metodologia qualitativa, se utilizou de filmagens, fotografias,
observações sistemáticas das sessões de equoterapia e análise do prontuário. RESULTADOS: No
processo equoterapeutico, ao longo de dois semestres de trabalho, foi possível traçar um panorama
inicial do praticante observando uma adaptação positiva quanto à montaria com controle de
tronco e equilíbrio. Por outro lado sua interação com a equipe e animal ficava a contento, eram
constantes momentos de indiferença, irritação e dificuldades em responder aos comandos para a
execução das atividades propostas. Contudo na entrada do praticante no programa de educação/
reeducação, foi possível o ganho em campos de habilidades sociais (pela interação positiva com
a equipe e animal), respeito a comandos e aumento de resiliência, além de respostas verbais
adaptativas aos estímulos do ambiente. Já no programa pré-esportivo foi possível o fortalecimento
de relaxamento para a execução de atividades, autocontrole de emoções e capacidades de foco
(atenção) nas atividades a serem executadas. CONCLUSÃO: A Equoterapia, através de seu trabalho
multidisciplinar, reconhecendo o ser humano como um ser complexo possibilita o desenvolvimento
de diferentes áreas seja no campo social, psicológico ou educacional. Observa-se que a constância
regular nas sessões pode ser considerada um fator benéfico aos processos desencadeados pela
Equoterapia. A criança em questão faltou apenas um vez considerando os dias de atividades do
centro de Equoterapia, retirando-se feriados ou dias de não funcionamento por motivos terceiros.
Dessa forma ratificam-se as possibilidades da Equoterapia diante das dificuldades no campo do
desenvolvimento humano.
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A EQUOTERAPIA NO TRATAMENTO
DA SINDROME DE RETT

O estudo trata da síndrome de Rett, uma doença neurológica que afeta principalmente
o sexo feminino, clinicamente caracterizada pela perda progressiva das funções neurológicas e
motoras. A Equoterapia através da andadura do cavalo estimula o deslocamento do corpo no espaço
exercitando o equilíbrio, a coordenação, o tônus muscular e a postura. Além disso, possibilita ganhos
psicológicos, aumentando a auto-estima e a autoconfiança. O trabalho tem como objetivo verificar
e acompanhar a influência da Equoterapia no tratamento de deformidades musculoesqueléticas
decorrentes da síndrome de Rett. A metodologia constou de revisão da literatura utilizando como
base de dados a ANDE-Brasil (Associação Nacional De Equoterapia) e ABreTe (Associação Brasileira
De Síndrome De Rett), além do emprego prático de técnicas terapêuticas utilizando o movimento
rítmico, preciso e tridimensional do cavalo associado a avaliações periódicas das praticantes.
Participam do estudo gêmeas univitelinas que iniciaram com idade de 14 anos estando atualmente
com 17 anos. Os resultados apontam melhoras graduais na parte do controle e flexibilidade na
região tóraco-lombar e melhoria de noções espaciais contribuindo indiscutivelmente para fase
de aprendizado, concomitantemente a desaceleração evolutiva da síndrome. Até o momento a
Equoterapia proporcionou melhora significativa na autonomia e vida social das gêmeas com base
em relatos da equipe, das mesmas e da família, contribuindo para aquisição de outros padrões
positivos de comportamento e qualidade de vida, demonstrando a necessidade cada vez maior
de estudo de caso e publicações de novos trabalhos referentes ao tema, pois a Equoterapia tem se
mostrado igualmente útil para os aspectos motores e para o prazer da pessoa com síndrome de Rett.
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EQUOTERAPIA COMO FERRAMENTA
PSICOPEDAGÓGICA PARA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

A Equoterapia favorece o desenvolvimento da capacidade de manter a atenção e
concentração, estabelecer vínculos afetivos e a autoconfiança dos indivíduos que a praticam,
assumindo caráter de suma importância, se aliada ao processo pedagógico de crianças e
adolescentes com distúrbios de aprendizagem diversos. Esta prática representa uma nova
possibilidade terapêutica, que influencia positivamente no processo ensino aprendizagem,
promovendo a inserção de crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, seja
ela falta de atenção, memória, raciocínio, dislexia, disgrafia, dentre outras. Este estudo objetivou
utilizar a Equoterapia como ferramenta psicopedagógica para crianças com Transtorno do
Espectro Autista, melhorando o desempenho escolar e contribuindo com o aprendizado e convívio
social do praticante. Foram realizados 3 módulos de atendimento, sendo o primeiro destinado
apenas para crianças com transtorno do espectro autista. Foram atendidas 8 crianças, de ambos
os sexos, com idade entre 8 e 11 anos, durante 8 meses, em sessões equoterápicas semanais de 30
minutos de duração acrescidas de 20 minutos de atividades lúdicas de natureza psicopedagógica.
Utilizou-se o teste para avaliar habilidades de leitura (PROLEC) antes e ao final do tratamento.
Para observação dos resultados também foram utilizadas: anamnese com pais e professores, ficha
de acompanhamento das sessões, relatórios de campo e entrevista com pais e professores ao final
do estudo. Foram resultados observados na pesquisa, a aceitação do contato com os membros da
equipe, principalmente contato corporal, assim como o desenvolvimento afetivo para cognição
e aprendizagem. Quando associamos a Equoterapia a atividades psicopedagógicas obtemos
benefícios no aprendizado de forma mais rápida, do que se utilizarmos a Equoterapia de forma
isolada. A Equoterapia auxilia na melhora das relações sociais das crianças autistas na escola,
observado na relação tanto com colegas quanto professores, o que indiretamente contribui para
melhor rendimento escolar do praticante. Também foram observados benefícios com relação
a motricidade, comunicação verbal e interação social. A Equoterapia pode auxiliar a melhorar
aspectos cognitivos e psicossociais de crianças autistas. Quando associada a atividades pedagógicas
ampliamos significativamente os resultados observados na esfera educacional. No entanto, os
resultados psicopedagógicos são obtidos de forma indireta, uma vez que primeiro são observados
ganhos no esfera social e afetividade e posteriormente estes benefícios apontam para a melhora
no desempenho escolar pois a criança passa a admitir o professor como sujeito participativo em
sua rotina facilitando a intervenção do professor em seu aprendizado.
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EQUOTERAPIA NO TRANSTORNO DE DÉFICIT
DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

As crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) são
afetas em todos os contextos, seja acadêmico, social, profissional e interpessoal. Entende-se por
TDAH uma doença neuropsiquiátrica que envolve o córtex pré-frontal, resultante em distúrbios
comportamentais, comumente diagnosticada na infância e que pode persistir até a vida adulta,
revelando-se por meio de sinais de hiperatividade, distúrbios de atenção ou concentração,
impulsividade e agitação. (CAMARGOS, 2005.) A Equoterapia é um método terapêutico e
educacional que utiliza o cavalo a partir de um recurso cinesioterapêutico dentro de uma abordagem
interdisciplinar entre as áreas da saúde, educação e equitação, objetivando o desenvolvimento
global e a reabilitação de pessoas com necessidades especiais, dificuldades escolares e transtorno
do déficit de atenção com hiperatividade. (ANDE BRASIL; 2008). Trata-se de um conjunto de
técnicas reeducativas que atuam para superar danos sensoriais, cognitivos e comportamentais, e que
desenvolvem atividades lúdicas esportivas utilizando o cavalo (ANDE BRASIL, 2007). O praticante
desenvolve o controle postural, psicomotor, a força, o tônus muscular, a flexibilidade, aperfeiçoando
o equilíbrio motor, tendo consciência do seu próprio corpo e dos movimentos que ele faz, pelo
estímulo que o cavalo proporciona. (ANDE BRASIL, p. 16, 2004). METODOLOGIA: Foi realizado
através da Equoterapia um meio de socialização com bases pedagógicas e terapêuticas, através
de interação entre o cavalo e a criança aperfeiçoando o processo inclusivo. Aplicou-se estudos de
adaptação indireta e direta. Os praticantes TDAH são atendidos pelo Centro de Equoterapia da
Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas-EASA em parceria com a Universidade de Cruz
Alta- UNICRUZ, no município de Cruz Alta- RS, onde participam de 10 sessões, de trinta minutos
em atividades no cavalo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados começam no momento
em que o aluno entra em contato com o cavalo. Essa relação já possibilita um desenvolvimento
da autoconfiança e afetividade, trabalhando os limites, pois nessa interação existem regras que
não poderão ser infringidas (MENDES, 2008). O efeito do movimento do cavalo é tridimensional,
o deslocamento da cintura pélvica transmite vibrações e movimentos ao praticante, nas regiões
articulares que são transmitidas pelo cérebro via medula. A Equoterapia é um método muito eficaz
e satisfatório, devido a seus benefícios neurofisiológicos, tem uma prática funcional para crianças
“agitadas”, pois as mesmas mantem a concentração e atenção para manter-se sobre o cavalo de
forma independente, e o vínculo que a criança TDAH mantem com o animal tem se mostrado
imprescindível, pois para uma convivência harmoniosa necessita¬-se de atenção, concentração e
paciência. A satisfação do praticante em estar comandando o animal é tão imponente, que traz
um bem estar àquela atividade. CONCLUSÃO: A Equoterapia proporciona resultados positivos e
eficazes, não promovendo a cura do paciente, porém trazendo tranquilidade, alegria e segurança,
reduzindo o impacto e estresse gerados pela doença. Percebendo-se a necessidade em aprofundar
pesquisas sobre o assunto, tornando-se acessível à melhora da autoestima e a qualidade de vida
ao meio em que vive. Assim, proporcionando uma técnica diferenciada aos praticantes e uma
reabilitação global, à interação social, equilíbrio estático e dinâmico, além da orientação espacial.
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A EQUOTERAPIA COMO POSSIBILIDADE DE
INTERVENÇÃO PSICOMOTORA NA POTENCIALIZAÇÃO
DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS
Para o desenvolvimento das plenas capacidades de um indivíduo e para que ele se torne
um aprendiz eficaz, com habilidades para desenvolver comportamentos adaptativos e capaz de
direcionar sua vida, há de se considerar a necessidade de elaboração e manutenção de muitos
recursos internos e externos. Com a pretensão de contribuir nesta trajetória individual da criança,
podemos lançar mão do que hoje compreendemos como funções executivas e psicomotricidade.
Funções executivas estas que, segundo Euhara, Mata, Fichman, & MalloyDiniz (2016 p.17), são
referenciadas na literatura como o conjunto de habilidades e capacidades que nos permitem executar
as ações necessárias para atingir um objetivo. Desta forma, estas consistem em um mecanismo de
controle cognitivo que direciona e coordena o comportamento humano de maneira adaptativa,
permitindo mudanças rápidas e flexíveis diante de novas exigências do ambiente. Elas englobam
uma série de competências inter-relacionadas e de alto nível de processamento cognitivo, cujo
impacto se reflete no funcionamento afetivo, emocional, motivacional, comportamental e social. Em
contrapartida, a psicomotricidade, segundo Bueno (1998), auxilia na consciência que os movimentos
corporais estão integrados com a emoção e expressados por esse movimento. Prista (1993, p. 79)
afirma que “[...] a Psicomotricidade busca trabalhar a noção de ‘SER NO MUNDO’, abordagem
global que não se limita a analisar sintomas, mas atuar sobre a personalidade do indivíduo, sobre
sua UNIDADE”. O objetivo do trabalho foi estabelecer a relação do desenvolvimento psicomotor
e das habilidades das funções executivas dentro da prática da Equoterapia. O procedimento
metodológico utilizado foi a análise de literaturas produzidas, realizada por meio de revisões
bibliográficas sobre os temas (consulta em bases de dados e livros), destinada a fundamentar o
estudo em termos científicos, e a permitir definir indicadores para a construção deste. O estudo
da psicomotricidade evoluiu nos últimos tempos, de uma fixação no desenvolvimento motor
para o estudo da lateralidade, estruturação espacial, orientação espacial, orientação temporal
e a sua relação com o desenvolvimento intelectual da criança. Nesta abordagem, a pesquisa
contemplou que a Equoterapia pode ser utilizada na promoção de estímulos e situações motoras
diferenciadas, proporcionando vivências com a totalidade do corpo, que podem contribuir com
o desenvolvimento psicomotor ordenado, mobilizando conteúdos de interações cognitivas,
sensoriomotoras e psíquicas. Estas, por sua vez, possibilitam a potencialização de aspectos
complexos da cognição, tais como, as funções executivas, que permitem ao indivíduo exercer
o controle e regular, tanto o seu comportamento frente às exigências e demandas ambientais,
quanto todo o processo de informação, possibilitando seu engajamento em comportamentos
adaptativos, auto-organizados e direcionados a metas. As funções executivas acabam atuando
como uma interface entre os indivíduos e o ambiente com o qual interagem, sendo de extrema
relevância, pois as mesmas promovem estratégias necessárias para viver harmoniosamente em
sociedade. Dentro desta perspectiva, observou-se que a intervenção equoterápica oferece condições
favoráveis para que estas habilidades executivas e psicomotoras sejam trabalhadas, resultando
em uma opção viável para um desenvolvimento mais amplo do indivíduo, e ofertando uma
prática contextualizada em um ambiente natural, com múltiplas possibilidades de exploração e
de interações sociais.
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A INTERAÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE
EQUOTERAPIA COM O CAVALO

INTRODUÇÃO: O cavalo é um animal que tem a capacidade de respeitar sua potência,
assim como a potência do grupo, do líder e de outras espécies. Estas são as características primordiais
que promoveram o estabelecimento de um relacionamento duradouro entre essa espécie e os seres
humanos. O cavalo faz parte da vida do homem desde os primórdios, contribuindo para o progresso
da humanidade, foi utilizado como meio de conquista, de imigração, de transporte, de trabalho,
de veneração e de crença, na mitologia, na fabricação de soro e vacina, no lazer e esporte. Através
da linguagem corporal e vocalização o cavalo consegue se comunicar com seres humanos e com
outros animais da mesma espécie. Na Equoterapia o cavalo atua como agente promotor de ganhos
físicos, mentais e psicológicos através do seu movimento tridimensional. Segundo a ANDE-Brasil,
a prática da Equoterapia deve ser realizada por uma equipe multiprofissional que atua de forma
interdisciplinar. A capacidade de entender as atitudes dos cavalos permite aos profissionais se
relacionarem com eles de maneira mais significativa e reforça o vínculo entre os dois. OBJETIVO:
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do conhecimento do comportamento do
cavalo pela equipe interdisciplinar da Equoterapia, suas motivações e possíveis reações, evitando-se
assim acidentes e criando naturalmente um vínculo entre o animal e a equipe, visando sempre à
prática segura. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na literatura obtida
por meio de consulta a artigos científicos selecionados através de busca na internet e periódicos
impressos. RESULTADOS: É preponderante que a equipe interdisciplinar de Equoterapia conheça
sobre o comportamento do cavalo. CONCLUSÃO: As buscas por literaturas evidenciaram que,
apesar da importância da temática, existe uma carência de material publicado. Diante do exposto,
verifica-se a necessidade de mais pesquisas sobre o tema. Palavra-chave: Cavalo, Equoterapia,
equipe interdisciplinar.
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EQUOTERAPIA COMO MODELO DE INTERVENÇÃO
TERAPÊUTICA PARA MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS
RITUALÍSTICOS DE UMA CRIANÇA COM
NECESSIDADE ESPECIAL
A Equoterapia é um tratamento de reeducação e reabilitação motora e mental, através da
prática de atividades equestres e técnicas de equitação. A prática da Equoterapia não se restringe ao
praticante montar no equino, mas também à relação que se estabelece com o cavalo. Este trabalho,
é um estudo de caso que teve como objetivo geral analisar os comportamentos aprendidos na
mediação tríplice (praticante-equino-terapeuta) e generalizados para outros contextos. O estudo
foi composto por equipe mínima: uma estudante do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná atuando como mediadora, com supervisão de uma auxiliar lateral com formação
em educação física, e um auxiliar guia com experiência em equitação. Como participante, o estudo
teve um praticante com a hipótese diagnóstica de Síndrome de Tourette inserido no programa de
reeducação e duas educadoras físicas. O trabalho foi dividido em quatro etapas (aspectos éticos,
intervenção, pós-teste e análise de dados) e utilizou a Escala de Conners, folha de resposta do
registro de evento (de frequência acumulada das classes de comportamento motor e vocal) e
uma filmadora como instrumento. Os resultados no contexto escolar antes e após a intervenção
demonstraram que houve uma diminuição da frequência dos comportamentos estereotipados
(tique vocal, tique cabeça, tique membros superiores, tique membros inferiores) no decorrer da
observação. No contexto familiar foi utilizada a Escala de Conners, no qual atingiu no pré-teste 45
pontos, o que significa que os comportamentos habituais ocorridos em casa é proporcional a 35,7%
do total do teste e no pós-teste o escore atingiu 30 pontos, o que equivale a 23,8%. As mudanças
ocorridas na intervenção durante a Equoterapia foi a diminuição do tique vocal, tique membros
superiores e tique membros inferiores, diferente do aumento do tique de cabeça. A diminuição
dos comportamentos estereotipados foi mínima, o que poderia ter uma diminuição maior com
o aumento do período de intervenção. Palavras-chave: Equoterapia, Intervenção, Síndrome de
Tourette.
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O ANDAR DO CAVALO NO EQUILÍBRIO POSTURAL
EM SUJEITOS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado pela perda da
capacidade funcional para realizar as atividades de vida diária, devido à deficiência sensorial e
motora que produz, a qual gera disfunções no controle postural, na capacidade de equilíbrio e
consequentemente afetam a marcha e aumentam o risco de quedas. Um dos objetivos dos métodos
de reabilitação é melhorar o equilíbrio postural, pois esta é a base para atividades motoras mais
complexas. Entre os recursos terapêuticos, a utilização da Equoterapia, por meio dos estímulos
produzidos pelo movimento do andar do cavalo, tem sido explorada no tratamento do AVE.
OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática de artigos que investigam os efeitos da Equoterapia
no equilíbrio postural em pacientes pós AVE classificados como hemiparéticos. MÉTODO: A
pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, CINAHL, SportDiscus, Web of
Science e periódicos CAPES, através das seguintes palavras-chaves: Equoterapia, Acidente Vascular
Encefálico e equilíbrio postural. Foram encontrados onze artigos que relacionaram Equoterapia e
AVE, porém apenas oito que preencheram os critérios de inclusão e exclusão, sendo eles: avaliação
do equilíbrio postural em pessoas pós AVE submetidas à Equoterapia, publicados em português
ou em inglês. RESULTADOS: Através das análises dos artigos apenas três estudos não utilizaram
o cavalo mecânico como um método de tratamento em pacientes após AVE. A instrumentação
mais utilizada para avaliação do equilíbrio postural foi a Berg Balance Scale (BBS). Os resultados
mostraram que houve melhora na pontuação da BBS em todos os estudos e discutem associada
ao fato de que os movimentos do andar do cavalo fazem com que os pacientes recebam estímulos
aferentes nos sentidos vestibulares e proprioceptivos, responsáveis para alcançar a recuperação e ou
adaptação do equilíbrio postural. No entanto, um dos estudos analisados apresentou mensuração
de follow-up após seis meses da intervenção que não demonstrou manutenção da significância.
Sugere-se que novos estudos clínicos e com grupo controle sejam realizados e incluam as medidas de
follow-up. CONCLUSÃO: Os estudos que utilizaram o andar do cavalo como proposta terapêutica
mostraram que a Equoterapia tem efeitos positivos no equilíbrio postural em paciente com AVE.
Salienta-se que os estudos encontrados são importantes por serem estudos clínicos e com grupo
controle.
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RÉDEAS DA VIDA

INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral envolve manifestações clínicas variadas e tem em
comum a dificuldade motora em decorrência de uma lesão cerebral. O caso clínico se refere a uma
praticante de 12 anos com Paralisia Cerebral hemiparética à direita e sua principal dificuldade é a
coordenação motora fina, o que prejudica sua autoestima e autonomia. Segundo a ANDEBRASIL:
“A interação com o cavalo, os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o
manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima”.
Sobre o programa “pré-esportivo”, em entrevista à Confederação Brasileira de Hipismo em 2015,
Claudiane Crisóstomo Pasqualli (diretora de Esporte Paraequestre), relata: “Além da autoestima
promovida pela prática esportiva, melhoria do tônus muscular e motricidade...” As estratégias do
atendimento foram embasadas neste programa, visando atuar nas questões físicas e emocionais.
OBJETIVO: Analisar a influência da Equoterapia no quadro clínico de uma praticante com
paralisia cerebral hemiparética à direita, visando à melhora da preensão palmar e funcionalidade
da mão, aumento da autonomia e autoestima por meio da condução autônoma. MATERIAIS E
MÉTODOS: Na condução autônoma foi utilizada sela australiana com estribos e cabeçada com
rédeas adaptadas, executou percurso em pista fechada com circuito de “Equitação de Trabalho”
com obstáculos. A praticante conduziu ao passo, percorrendo um trajeto em linhas retas, diagonais,
zigue-zague em cones, passando por cima de bastões no chão e entrando com o cavalo em um
quadrado com uma marcação no chão. O objetivo é a autonomia da praticante, independência
montada a cavalo, lateralidade, consciência corporal, equilíbrio, atenção, memória e função em
membro acometido. Neste trajeto, a praticante segue uma sequência conforme as instruções.
Antes de iniciar a condução, foram realizados dois exercícios: (a) Equilíbrio e fortalecimento:
montada, em pé no estribo, visando o fortalecimento de membros inferiores (parte posterior e
isquiotibiais, adutores de coxofemoral, quadríceps, tibial posterior, reto abdominal). Trabalhou
equilíbrio estático e alongamento de isquiotibiais. (b) Exercício de preensão palmar com estribo
aberto: montada deslocava o estribo de uma mão para outra, trabalhando função motora e
coordenação motora em membros superiores; função motora grossa do membro acometido;
equilíbrio de tronco; dissociação de cinturas (escapular e pélvica) e fortalecimento de para vertebral.
O tratamento teve duração de seis meses, totalizando vinte e quatro sessões com uma hora de
duração cada. RESULTADOS: Após a realização das vinte e quatro sessões de atendimento, a
praticante apresentou maior funcionalidade com a mão direita, passou a utilizá-la em atividades
que não fazia antes, começou a colocar a luva sozinha e prender o casquete. Em entrevista à equipe
terapêutica, os familiares relataram a melhora da praticante, que a mesma está mais segura em suas
decisões, independente nas atividades de vida diária e mostra-se com mais ânimo e autoestima no
dia a dia. CONCLUSÃO: Concluímos que a Equoterapia proporcionou benefícios no tratamento
da praticante, com melhora da preensão palmar, conquista de maior autonomia e aumento da
autoestima. Ao término das sessões a praticante participou de uma amostra de condução autônoma
na comemoração ao 1º Dia Municipal da Equoterapia em Santos/SP.
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EQUOTERAPIA E HIPPUSSUIT: ANÁLISE DA ESTABILIDADE
DE TRONCO DURANTE A MONTARIA DE UMA
PRATICANTE COM SÍNDROME DE DANDY WALKER
A Síndrome de Dandy Walker (SDW) é uma mal formação congênita que acomete o
cerebelo e estruturas adjacentes com aumento progressivo da caixa craniana. Os sintomas incluem
atraso no desenvolvimento neuromotor e alterações relacionadas às funções cerebelares, como:
ataxia, hipotonia e/ou astenia e instabilidade de tronco. Crianças com SDW se beneficiam da
Equoterapia pois o movimento do cavalo estimula o equilibrio, a coordenação, o tônus muscular e
a postura. Muitos praticantes com quadros motores similares apresentam dificuldades em manterse em uma postura adequada durante a montaria. Com o intuito de sanar essa dificuldade, foi
desenvolvido o colete HippusSuit que é uma vestimenta dinâmica para auxiliar na retificação de
tronco e propriocepção corporal na Equoterapia. OBJETIVO: Verificar o efeito do HippusSuit na
estabilidade de tronco e na ativação dos músculos oblíquos durante a montaria em uma praticante
com SDW. MÉTODOS: Para o estudo foi utilizado um cavalo dócil, estatura mediana e experiência
em Equoterapia. A coleta de dados foi realizada em ambiente coberto e terreno plano e arenoso. O
trajeto foi delimitado para garantir uma andadura ritmada e harmônica. Os dados foram coletados
em três situações: sem o uso do colete HippusSuit (Sem Colete), com colete sem tensão (Com
Colete) e com colete com tensão (Com Tensão). Foram posicionados bilateralmente, após devida
preparação da pele, eletrodos ativos sem fio (Delsys ® ) sobre os músculos oblíquos externos
para captura do sinal eletromiográfico. Foram determinados os valores de Root Mean Square (em
microvolts) de ambos os músculos em três diferentes momentos do percurso – com comprimento
de 2,1 metros cada. Ainda, esses eletrodos possuem acelerômetros que nos permitiram avaliar
a aceleração pico do tronco nos três planos de movimento nesses mesmos trechos de percurso.
Não havendo diferença estatística entre os hemicorpos, foi considerada para todas as variáveis, a
média entre eles. Para avaliação do efeito do HippusSuit, comparamos os resultados das condições
Com Colete e Com Tensão com a média encontrada durante a condição Sem Colete, usando o
teste t para amostra única. RESULTADOS: O uso do HippusSuit reduziu o pico de aceleração no
sentido vertical, apenas quando tensão foi aplicada ao colete: 0,50 + 0,22g em Com Tensão e 1,08
+ 0,20g em Sem Colete – t(9) = 2,65 e p=0,025. Ainda, apesar de não ter sido encontrada diferença
estatisticamente significante entre as condições (p>0,15), observou- se uma redução da instabilidade
de tronco nos sentidos médiolateral e anteroposterior com o uso do HippusSuit: redução de 15,61%
e 21,08% no sentido médio-lateral Com Colete e Com Tensão, respectivamente; redução de 20,28%
e 16,47% no sentido anteroposterior. Ainda, essas reduções não foram devido à maior ativação dos
oblíquos externos, já que não se mostraram diferentes entre as condições - Sem Colete: 2,75 + 0,24;
Com Colete: 2,84 + 0,74; Com Tensão: 2,92 + 0,57; p>0,36. CONCLUSÃO: A utilização do colete
mostrou-se eficaz para a estabilidade de tronco em uma praticante com SDW, sem acomodação dos
músculos oblíquos, maximizando a qualidade e a quantidade de estímulos adequados recebidos
pelo praticante durante a montaria.
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EQUINOTERAPIA: UNA PROPUESTA TERAP EUTICA
EN LA REABILITACIPON DEL PADECIMIENTO MENTAL,
EN LA COLONIA NACIONAL MONTES DE OCA
La equinoterapia es una forma de trabajo integral que utiliza al caballo como instrumento
complementario a la rehabilitación. Es un tratamiento, terapéutico, recreativo y educacional.
Desde la medicina se define como un método basado en la teoría de la neuro-plasticidad, y
neuro-restauración, dentro de un abordaje multidisciplinario en las áreas de la rehabilitación
y la psico-educación. El caballo, gracias a su capacidad de desplazamiento dinámico y rítmico,
a su tamaño, corporalidad, y a su cooperación activa; se ha transformado en una herramienta
terapéutica valiosa, en sus diferentes modalidades de intervención. La equinoterapia además de
generar un gran impacto a nivel psicológico, ofrece al usuario una serie de beneficios a nivel motriz,
articular y muscular que se fundamentan en las características propias del equino. El objetivo
de esta propuesta será mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas con padecimientos
mentales, discapacidad intelectual y física, para un abordaje integral con la asistencia del caballo
como herramienta terapeuta facilitadora. La metodología de trabajo se divide en tres áreas:
hipoterapia pasiva o activa, monta terapéutica y equitación adaptada. La intención de este trabajo
es ejemplificar el abordaje interdisciplinario del equipo, proponiendo un caso de intervención
asistida con animales a través de la modalidad de la equinoterapia. El caso a presentar pertenece
a un adulto joven con Diagnóstico de Discapacidad Intelectual Profunda, Anormalidades de
la Marcha, de la Movilidad, y otros Trastornos asociados. Desarrollada la teoría y el caso, se
anunciaran los resultados que dicha intervención brinda y beneficia a las distintas problemáticas
del caso seleccionado.
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PROPOSTA DE ATENDIMENTO EM EQUOTERAPIA
UTILIZANDO OS PRINCÍPIOS DO MÉTODO PILATES

A equoterapia é um método que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multifatorial,
sendo seu principal recurso o movimento tridimensional.O método pilates é um programa
“body-mind” que incorpora o uso de equipamentos em uma rotina de movimentos que almejam
incrementar a flexibilidade, a força e a coordenação através de uma respiração específica
(Bernards,2007) evidencia-se no pilates o fortalecimento abdominal. Procurou-se reunir as
habilidades das duas abordagens, agregando também aspectos psicológicos. Demonstrou-se a
eficiência da combinação da consciência corporal, execução criteriosa do movimento e a instabilidade
do movimento tridimensional como também oportunizou-se a melhora da consciência da mecânica
respiratória. Realizou-se no centro interdisciplinar da polícia militar em Belém, em um período
de dez semanas no ano de 2016.A amostra é composta por um praticante de Equoterapia, atleta
paralímpico maratonista de alta performance, do sexo masculino, com diagnóstico de encefalopatia
crônica não progressiva tipo hemiparesia. Consistiu em duas avaliações, uma inicial e outra final,
com oito sessões de 50 minutos de duração em uma frequência semanal. As avaliações continham
testes com escores cronometrados. As sessões consistiam em: dez minutos de alongamentos,
dez minutos de exercícios para membros superiores, dez minutos de exercícios para membros
inferiores, dez minutos de exercícios abdominais e dez minutos para recuperação. Os exercícios
foram planejados conforme as demandas da avaliação inicial. Ao termino das oito sessões foi
realizada avaliação final e realizada a análise comparativa dos resultados .Constatou-se melhora
em todos os itens, sendo que o exercício de “roll-up” foi de 40 segundos a execução de 10 repetições
para 27 segundos, prancha de muito bom para excelente, exercício de “swan” foi de muito bom
para excelente e teste de “romberg” à esquerda de 22 segundos para 82 segundos. Os resultados
obtidos demonstraram a melhora quantitativa e qualitativa no escore e nos conceitos em todos
os itens, sendo mais pronunciado no teste de “romberg” em que houve uma melhora de 372,7%
em relação ao teste inicial. Constatou-se melhora do equilíbrio da coordenação, do fortalecimento
do abdômen, da consciência corporal e do padrão respiratório. Este estudo obteve um caráter
experimental, mas evidenciou-se que apesar das poucas sessões o praticante obteve melhora
considerável do quadro inicial, principalmente no item equilíbrio. Também relata ausência de
dores lombares e quedas frequentes citadas na avaliação inicial melhorando sua performance no
esporte e consequentemente melhora na sua qualidade de vida.
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LA EQUINOTERAPIA Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD
INTRODUCCIÓN:

La salud es definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la “condición
de todo ser vivo que goza de absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social”.
¿Cómo definir el bienestar social? Es bien sabido que el acceso económico a los tratamientos ayuda
a facilitar muchos aspectos de la salud física, pero, la salud emocional como determinante de la
salud física no aplica en dicha evaluación. Distintas corrientes teóricas avalan que las terapias
alternativas tiene como eje central el manejo de las emociones para llegar a la salud física. Teniendo
en cuenta que esta es una de las llamadas “terapias alternativas”, me parece interesante ver como
es contemplada por la medicina hegemónica y como esta práctica interpela los diversos conceptos
claves que plantean una dicotomía tales como salud/enfermedad, condición/patología, capacidad/
discapacidad. OBJETIVO: Las preguntas que guían este trabajo tienen que ver con los resultados
de la equinoterapia en comparación con las terapias de consultorio, es decir, como afecta el
tratamiento con equinoterapia a las personas que se ven involucrados en él, desde el paciente,
grupo familiar y grupo interdisciplinar que aborda la tarea del tratamiento. MÉTODO: Observación
participante abordada desde el paradigma dialectico critico para el análisis posterior de las mismas.
Realizadas en la Asociación Civil Caballos del Viento, María Teresa, Sta. Fe, Argentina. Revisión de
investigaciones para la articulación, principalmente tesis médicas y psicológicas dadas la cantidad y
disponibilidad. RESULTADOS: El inconveniente principal para la articulación observación/lectura,
según mi percepción, es que tratan en su mayoría casos de patologías especificas y se tiende a la
generalización de los resultados, tomando así a las personas que toman la terapia como pasivos
que responderán de forma idéntica al tratamiento. La abstracción de un padecimiento sobre la
persona que lo sufre conlleva al intento por resolver un cuadro específico, lo cual resulta incorrecto
si no se tiene en cuenta las posibilidades del paciente para poder mantener su estado de salud y
romper con el círculo de padecimiento-terapia-recaída. CONCLUSIÓN: Al ser abordada desde
la interdisciplinariedad, la equinoterapia resulta un eficaz método para el rompimiento de este
patrón ya que involucra no solo al paciente sino a su grupo de pertenencia teniendo en cuenta
sus condiciones de vida, respetando las estructuras a las que el mismo pertenece. Cada sujeto
aporta y complementa al otro debido a que sin la buena actuación del operador sería imposible el
establecimiento del vínculo necesario para la terapia, sin el caballo como agente de cambios, que
proporcione los estímulos corporales, sin el paciente y su deseo de aumentar su calidad de vida
tampoco se podría llevar a cabo la terapia. La persona que toma el tratamiento pasa de tener un
rol pasivo en el proceso terapéutico a tener un rol activo. Se trasladan las paredes del consultorio
a la naturaleza. Se hace terapia jugando, al mismo tiempo que se estimulan diferentes partes del
cuerpo y la motricidad involucrando el factor lúdico para mejorar la calidad de vida.
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EQUOTERAPIA, AUTISMO E ATENDIMENTO
EDUCACIONAL: ESCOLARIZAÇÃO E A FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO DE UM ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
Esta experiência equoterápica está sendo norteada a fim de perceber como o programa
da Equoterapia Educacional contribui para escolarização e a formação para o trabalho de um
adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo deste trabalho é analisar o
atendimento educacional/equoterápico de um aluno/praticante, adolescente com o Transtorno
do Espectro Autista (TEA), percebendo a Equoterapia na escola como prática colaborativa de
escolarização desse sujeito, buscando com isso, a assimilação e a formação dele para o trabalho com
e sobre cavalos. A Experiência equoterápica tem como referência teórica a perspectiva históricocultural, que faz menção aos pressupostos epistemológicos de Vigotski (1997, 1999) e outros que
consideram o sujeito social a partir das condições concretas de vida, das interações históricas e
relações culturais que dão ao outro a função da mediação no seu desenvolvimento biopsicossocial.
Elegemos, a pesquisa ação como percurso metodológico neste trabalho, pois esse tipo de pesquisa
busca a compreensão do fenômeno, na solução dos problemas, na proposição de um tipo de trabalho
educacional/terapêutico que vem nos ajudando a diagnosticar essa situação prática que se quer
melhorar e/ou resolver. Com isso, realizamos o estudo de caso de um adolescente com autismo
do Centro de Formação Interdisciplinar em Equoterapia da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (a UFRRJ) em que os dados foram coletados e analisados a partir da pesquisa ação,
entrevistas, exame documental, com apontamentos no diário de campo do pesquisador, fotos e
filmagens nos diferentes picadeiros da Equoterapia da UFRRJ. Os nossos resultados parciais vêm
revelando que os encontros equoterápicos sistemáticos vêm possibilitando o posicionamento do
adolescente pelo gosto pela escola no processo de suas atividades pedagógicas, na Equoterapia
vem se envolvendo ordinariamente com atividades de manejo, cuidado, montaria e tratamento
do cavalo, estabelece relações interativas com os agentes escolares e mediadores equoterápicos
e acendeu um processo dialógico significativo entre os interlocutores dentro do seu processo
educacional/terapêutico. Palavras-chave: Equoterapia, Adolescente, Transtorno do Espectro Autista.
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ANÁLISE DA BIOMECÂNICA DA ESCOVAÇÃO DO
CAVALO REALIZADA POR UM INDIVÍDUO SADIO E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA EQUOTERAPIA

INTRODUÇÃO: A escovação do cavalo é um recurso terapêutico a ser utilizado na
Equoterapia. A atividade é realizada com diferentes tipos de escovas, conforme objetivos específicos.
Ao escovar com as diferentes escovas e em diferentes partes do corpo do cavalo estaremos
aplicando pressões variadas em intensidade e força, realizando vários movimentos e adotando
diferentes posições. O conhecimento anatômico e fisiológico das articulações humanas, permite a
distinção dos vários tipos de movimentos durante o processo de escovação, e associá-lo aos planos
e eixos que ocorrem em relação a um sistema de referência especificando a posição do corpo e
as características de sua movimentação. OBJETIVO: Analisar a biomecânica durante escovação
do cavalo com três tipos de escovas. MÉTODO: Foi selecionado um indivíduo saudável, do sexo
feminino e a atividade foi realizada com um cavalo com 1.64cm de altura. O sujeito permaneceu
em posição ortostática, situado no meio e de frente ao cavalo. Utilizamos o método qualitativo
baseado na observação visual. A sequência da escovação foi: rasqueadeira de borracha, escova
de cerdas duras e escova de cerdas macias, foi elaborada com base nas fases de higienização do
cavalo e posterior análise e descrição de cada escova. Além disso, foram registradas imagens
em câmera fotográfica digital nas vistas posterior e lateral para a visualização dos movimentos
durante a execução da escovação. RESULTADOS: Analisando os movimentos durante a escovação,
observa-se variação das cadeias cinéticas entre aberta e fechada, de acordo com o uso das escovas,
dos diferentes tipos de pressões aplicadas durante a escovação fazendo com que o movimento das
articulações sejam diferentes quando uma das mãos está livre, no caso das escovas de cerda dura e
macia, ou está apoiada, no caso da rasqueadeira. Geralmente o ombro se coloca predominantemente
em abdução, com o braço elevado acima de 90° ao escovar a região dorsal e superior do cavalo e
abaixo de 90° em regiões mais ventrais, inferiores e membros anteriores e posteriores. O cotovelo
realiza flexão e extensão. O punho predominantemente em pronação, com exceção da escovação
nas regiões ventrais e inferiores do cavalo, também varia entre desvio ulnar e radial ou flexão e
extensão de acordo com a escova. O tronco realiza movimentos basicamente no plano transversal
e frontal. O quadril varia entre abdução e adução de acordo com o lado com que o praticante
segura a escova. Os joelhos se flexionam ao escovar regiões mais ventrais do corpo do cavalo e
se estendem na escovação de regiões mais dorsais. Os tornozelos se adequam a estas variações
de descarga de peso em inversão e eversão e os dedos em flexão para garantir um apoio estável.
CONCLUSÃO: A análise da biomecânica de uma articulação individual é fundamental para a
compreensão dos movimentos básicos ao escovar o cavalo, podendo proporcionar um melhor
desempenho em habilidades realçando os requisitos para técnica adequada. O planejamento de
ações intencionais pelo fisioterapeuta é extremamente relevante na composição do repertório de
estratégias na Equoterapia.
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ALTERAÇÕES DENTÁRIAS NOS CAVALOS DE EQUOTERAPIA
INTERFEREM NA ATIVIDADE FUNCIONAL DE TRABALHO?

INTRODUÇÃO: A utilização do cavalo como recurso terapêutico data de 370 a.c. com
Hipócrates de Loo, em seu Livro das Dietas. A história da odontologia equina teve seu primeiro
relato na China em 600 a.c e com a evolução da ciência pode-se perceber que a prática desta tem
se mostrado eficaz na resposta dada dos cavalos em relação a mastigação, nutrição, oclusão da
articulação temporomandibular, atenuando e/ ou extinguindo as lesões, melhorando as atividades
de montaria, apresentando conforto e bem-estar. Tendo em vista que estes ganhos têm relação direta
com a biomecânica do passo em atividade terapêutica, a movimentação de báscula excessiva por
incômodo na condução, modificam o alinhamento do conjunto de frente distorcendo a mecânica do
andamento do passo em resposta ao uso de comando através da guia e embocadura. OBJETIVOS:
O presente trabalho visa verificar a eficácia da intervenção odontológica em cavalos de Equoterapia
na alteração da postura por meio de avaliação da simetria do passo em linha reta com uso de
faixa contínua e câmera fotográfica, com objetivo de investigar se o padrão de engajamento no
conjunto de frente pode alterar a qualidade do passo e consequentemente causar prejuízos na
dinâmica terapêutica. METODOLOGIA: Pesquisa do tipo exploratória realizada com 4 cavalos,
do Centro de Equoterapia do Município de Quissamã – RJ. Os animais foram submetidos a um
protocolo de pré e pós-intervenção odontológica. Verificou-se através de inspeção visual e palpação
o desgaste dos dentes bem como o crescimento excessivo dos esmaltes responsáveis pelas lesões
na cavidade oral se estendendo a infecções mais graves, dependendo do caso específico. Ocorreu
um acompanhamento criterioso por um período de 6 meses verificando a qualidade do passo
através da simetria de deambulação e movimentação de báscula ao passo, em asfalto em linha reta
pintada de branco por 100m, e utilização de tinta branca nas ferraduras afim de deixar as pegadas
e fotografias no ângulo anterior, posterior e lateral do cavalo em movimento. RESULTADOS:
Após intervenção odontológica, verificou-se melhora na oclusão, bem como no conforto durante
o uso da embocadura e no processo de mastigação do animal e consequentemente houve uma
evolução significativa quanto à postura de cabeça com imposição de comando, apresentando maior
suavidade nas respostas e reduzindo em 90% a distonia da mecânica do passo. CONCLUSÃO:
Tendo em vista os resultados obtidos nesta pesquisa, sugere-se que a intervenção odontológica
melhora significativamente a abordagem terapêutica, apresentando melhor simetria e uniformidade
no andamento dos animais. Palavras Chaves: Equoterapia, odontologia, biomecânica, bem-estar.
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EFETIVIDADE DA EQUOTERAPIA NA MARCHA DE
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: REVISÃO
SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS
INTRODUÇÃO: Crianças com paralisia cerebral (PC) possuem limitações motoras que
afetam seu desenvolvimento global. A marcha dessas crianças tem sido alvo de intervenções
conservadoras que estimulam sua independência e funcionalidade, como a Equoterapia. Entretanto,
os efeitos dessa prática na promoção e adequação da marcha na PC têm sido pouco sistematizados
na literatura especializada. OBJETIVO: Avaliar a efetividade da Equoterapia na marcha de crianças
com PC. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática com metanálise de
ensaios clínicos. As buscas foram realizadas por dois pesquisadores independentes, em 10 bases
de dados (Cinahl, Cochrane, Embase, Google Scholar, Lilacs, Library and Information Science
Abstracts – LISA (ProQuest), PEDro, PsycINFO (APA), Pubmed e Scopus), sem restrição de ano
e idioma. Foram utilizados os descritores de assunto propostos no Medical Subject Headings
(MeSH) e em Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): paralisia cerebral, criança, marcha, terapia
assistida por cavalos, Equoterapia, equitação terapêutica, terapia por movimento do cavalo.
Foram incluídos ensaios clínicos (quase-experimental, aleatório ou cruzado) que compararam
Equoterapia vs. outras terapias conservadoras não invasivas (terapias convencionais), que avaliaram
parâmetros da marcha em pelo menos uma medida de desfecho em crianças com idade até 12 anos
de idade e diagnóstico de PC. Os estudos foram avaliados quanto à qualidade metodológica pela
escala Physiotherapy Evidence Database Scale (PEDro) e risco de viés conforme a metodologia
da colaboração Cochrane. Os dados foram apresentados de modo descritivo. Para as variáveis
contínuas, foi calculada a diferença da média ponderada (efeito aleatório - SMD), com intervalo
de confiança (IC) de 95% e tamanho total do efeito após tratamento. O desfecho analisado foi
melhora da marcha. RESULTADOS: Dentre os 668 estudos identificados apenas 6 ensaios clínicos
foram selecionados. Destes, a amostra total foi de 282 crianças, sendo 150 alocadas no grupo
experimental (Equoterapia) e 132, no grupo controle (terapias convencionais) com média de idade
de 8.5 e 6 anos, respectivamente. A maioria dos estudos envolveu amostras com todos os níveis de
função motora grossa (GMFM I-IV) e acometimento motor topográfico uni ou bilateral. Metade
dos estudos apresentaram elevada qualidade metodológica e metade, baixa qualidade de acordo
com a escala PEDro. O risco de viés foi distribuído em baixo risco (3 estudos) e risco incerto (3
estudos). A metanálise foi realizada com três estudos e demonstrou diferença significativa (p <
0.00001) a favor da Equoterapia no desfecho melhora da marcha quando comparada às terapias
convencionais (SMD, 0.76/ 95% IC, 0.11-1.42) com largo efeito e considerável heterogeneidade
(I2=91%). CONCLUSÃO: A Equoterapia é efetiva na melhora da marcha em crianças com PC.
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EQUOTERAPIA EM GRUPO:
OTIMIZANDO A TERAPIA PARA PESSOAS COM TEA

INTRODUÇÃO: As terapias utilizando o cavalo podem ser consideradas como um
conjunto de técnicas reeducativas que agem para superar danos sensoriais, motores, cognitivos
e comportamentais, através de uma atividade lúdico-desportiva, que tem como meio o cavalo.
(Citterio, 1991, p.20). Na nova classificação Americana para os Transtornos Mentais, o DSM-V, o
Autismo e outras síndromes, foram absorvidos por um único diagnóstico, Transtornos do Espectro
Autista (TEA). A mudança refletiu uma mesma condição com dois grupos de sintomas: déficit na
comunicação e interação social; padrão de comportamentos, interesses restritos e repetitivos. O
presente trabalho apresenta o desenvolvimento de atividades em grupo, utilizando a Equoterapia
na otimização da terapia aplicada a pessoas com TEA, buscando avaliar as características dos
praticantes no grupo, através de seus comportamentos, atitudes e aprendizado. OBJETIVO:
Promover a iniciativa de trocas interativas (interação social recíproca), intencionalidade de ação,
noção de individuação e organização sensorial dos praticantes. MATERIAL E MÉTODO: O
programa é aplicado semanalmente a 10 classes de alunos com TEA (média de 04 alunos por classe,
de 06 a 33 anos), totalizando 45 praticantes, com duração 35 minutos por classe. O trabalho inicia-se
com distribuição de números aos praticantes, estabelecendo assim a ordem do primeiro até o último
a participar da montaria. O primeiro da sequência recebe um objeto identificador (cavalinho de
plástico) que indica para ele e os demais a sua vez de montar. Dirige-se até a rampa para montaria
e percorre um circuito pré- estabelecido, montado no cavalo. Os demais dirigem-se até a “sala de
espera”, equipada com redes e balanço. O praticante que montou entrega o objeto identificador
ao próximo da sequência para que este vá até o cavalo a fim de realizar a montaria, enquanto que
aquele que já montou vai até a “sala de espera”. O trabalho continua até que o último aluno realize
a montaria, e então todos se aproximam do cavalo para acariciá-lo e alimentá-lo. A mensuração
dos itens descritos no objetivo se deu através de um questionário qualitativo, onde a nota zero
indicaria nenhuma participação do praticante e 05 participação ativa do mesmo no processo.
RESULTADOS: Com o trabalho em grupo, houve melhora na iniciativa de trocas interativas em
70% dos casos, desenvolvimento da intencionalidade de ação em 75% dos casos e favorecimento
da noção de individuação em 85% dos casos. A “sala de espera” também contribuiu para um maior
relaxamento e organização sensorial, além de redução significativa e fundamental dos níveis de
ansiedade dos mesmos em 90% dos casos. CONCLUSÃO: O conjunto das etapas vivenciadas
pelos praticantes durante a sessão em grupo potencializou o desenvolvimento de execução de
normas e regras pré-estabelecidas dentro do grupo durante o atendimento, generalizando para
atividades desenvolvidas em sala de aula, proporcionando-lhe uma atividade agradável sem
perder o objetivo terapêutico. É nesse ambiente que conseguimos dar novas oportunidades aos
alunos que necessitam de uma nova experiência para suprir alguma falha ou ruptura do seu
desenvolvimento físico, cognitivo e/ou emocional.
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LA MIRADA DEL MÉTODO FELDENKRAIS Y DEL
COACHING EN LA EQUINOTERAPIA

INTRODUCCIÓN: La Paloma - Asociación Tandilense de Equinoterapia realiza un
abordaje integral basado en las neurociencias, con el objetivo de potenciar el bienestar físico,
psíquico, emocional y social en un sistema de “Equinoterapia”, favoreciendo la comunicación,
conexión y relación, a través de un mayor estado de conciencia y autoconocimiento. El Método
Feldenkrais es un método de educación somática, que utiliza la biomecánica natural del ser humano,
evocando la neuroplasticidad, generando autoconciencia y autoimagen de sí mismo, incidiendo
directamente en los participantes del sistema. Desde el Coaching Ontológico, la palabra- constituye
a los seres humanos como el ser que somos, sin prescindir de los otros dos dominios: el cuerpo y la
emocionalidad. En el caballo, su lenguaje es corporal y emocional, posee una elevada percepción
del mundo que lo rodea, habita en un estado de paz y coherencia, poniendo en evidencia a través
de su comportamiento, los estados emocionales de los seres humanos. OBJETIVOS: Potenciar el bien
común y desarrollar empatía/ Generar diferentes posibilidades de acción/ Optimizar los beneficios
físicos, psíquicos, emocionales y sociales que brinda la Equinoterapia/ Desarrollar la percepción,
intuición y asertividad/Transmitir nuevas miradas al ambiente familiar/ Potenciar el trabajo en
equipo/ Potenciar el bienestar animal. METODOLOGÍA: Seguimiento y registro con fotos, videos,
testimonios e informes. Método Feldenkrais Practicante Clases sobre el caballo, con una atención
dirigida sobre sí mismo/ Trabajo sobre camilla, colchonetas, sentado o de pie. Equinoterapeuta /
Facilitador: Clases de A.T.M (autoconciencia a través del movimiento) y I.F (Integración funcional)./
Entrenamiento de maniobras de manipulación, escaneo corporal y toques sutiles./ Supervisión
a los facilitadores. Caballos: Toque y manipulación./ Masajes corporales. Coaching ontológicoCoaching con caballos Practicante: Dinámicas pie a tierra./ Encuentros individuales y grupales
(familia)./ Equinoterapeuta/ facilitador: Dinámicas individuales y grupales./ Entrenamiento
teórico-práctico. Caballos: Dinámicas con manadas en libertad. RESULTADOS: Desarrollo de la
autoconciencia y autoimagen./ Optimización del estado de coherencia en el presente./ Aumento del
nivel de compromiso y responsabilidade/ Desarrollo de la intuición y la creatividad./ Incremento
de la confianza y respeto,/ Consolidación del equipo de trabajo, desarrollo de la ¨mente extendida¨./
Desarrollo de la inteligencia emocional/ Desarrollo de la empatía./ Incremento de la curiosidad
y capacidad de asombro. CONCLUSIONES: Basados en nuestra experiencia de trabajo, teniendo
como amigo y facilitador el caballo, este animal tan sensible y perceptivo del entorno, capaz de
descifrar a los seres humanos al nivel más profundo, hemos ido descubriendo toda la riqueza que
nos aporta el estar en esa conexión continua, donde la sutileza de la observación se agudiza en
cada situación. Ser conscientes de todo lo que estamos haciendo y pensando, nos permite sentir de
forma simultánea como estamos interactuando e influyendo en los demás. El Método Feldenkrais,
el coaching y la Equinoterapia son disciplinas que potencian la conciencia del ser.
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“UNA TERAPIA PARA SONREÍR”
PROGRAMA INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA PARA
ADULTOS MAYORES
INTRODUCCIÓN: Afianzando la labor que viene desarrollando desde el año 2002 la
Asociación Tandilense de Equinoterapia - La Paloma A.T.E., es que surge la presente iniciativa que
tiene como propósito la consolidación de un Programa Integral dirigido a mejorar la calidad de
vida de adultos mayores de Tandil a través de actividades terapéuticas, educativas y recreativas,
asistidas con caballos. Esta iniciativa se presenta como innovadora al abordar la problemática
de los adultos mayores desde el trabajo asociado o colaborativo entre organizaciones - Hogar
de Ancianos; U.N.C.P.B.A.; Municipio de Tandil; Hogar Los Peques - lo cual permite una mejor
intervención interdisciplinar, optimizar recursos, y generar espacios abiertos de participación y
aprendizaje. OBJETIVOS: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Tandil en situación
de vulnerabilidad, a través de actividades terapéuticas, educativas, y recreativas asistidas con
caballos./ Generar un espacio facilitado y accesible de vivencias y aprendizajes con caballos, a
través de la interacción hombre - animal, buscando resultados en aspectos cognitivos, físicos,
afectivos y emocionales de los adultos mayores participantes. METODOLOGÍA: Seguimiento
y registro con fotos, videos, testimonios e informes. El abordaje de la Equinoterapia en La
Paloma – A.T.E. (monta y pie a tierra) tiene un enfoque integral, basado en las neurociencias,
y potenciado desde otras disciplinas como el Método Feldenkrais (autoconciencia a través del
movimiento), dinámicas de Coaching Ontológico y PNL con caballos, yoga, talleres artísticos,
talleres de sonidos, y actividades lúdicas, brindando a las personas un mayor estado de conciencia
y autoconocimiento. RESULTADOS: Desde La Paloma - A.T.E. se ha demostrado la capacidad que
poseen los caballos, y su entorno, para el bienestar físico y emocional de las personas. A diario se
puede observar el enorme potencial terapéutico, recreativo, y sobre todo de aprendizaje vivencial
que posee la Equinoterapia. En este sentido, algunos de los resultados identificados en los adultos
mayores son: Fomento de la sociabilidad./ Superación de episodios de aislamiento y depresión./
Estímulo psicomotor./ Relajación y estimulación muscular./ Mejora en el equilibrio y la postura./
Contribución a la rehabilitación neuromotora./ Sensación de libertad y poder de autosuficiencia.
CONCLUSIONES: Atentos a las demandas físicas y emocionales de los adultos mayores que se
encuentran en situación de vulnerabilidad o vejez frágil, se propone la realización de esta iniciativa
de trabajo articulado entre La Paloma y otras instituciones de la comunidad, para trabajar juntos
por su bienestar, salud, y dignidad en toda su extensión. Se busca que estas actividades impacten
positivamente en las problemáticas de los destinatarios, logrando que se encuentren soluciones
conjuntas entre los equipos interdisciplinarios de las organizaciones involucradas.
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VAULTING INCLUYENTE:
DE LA EQUINOTERAPIA AL DEPORTE

La práctica deportiva de las personas en condición de discapacidad supone el mayor
acontecimiento médico social producido en el siglo XX. El deporte adaptado pasa de ser una
terapia agradable a una competencia estimulante , Incluyente y habilitante. Resulta evidente que
la motricidad es parte esencial de la vida de cualquier sujeto, es a partir del movimiento que el
niño aprende, se conoce y establece contacto con las personas y cosas que le rodean. En el caso del
deporte podemos afirmar, que la actividad física está orientada a desarrollar las potencialidades
motoras, a fomentar el desarrollo cognitivo, a favorecer la independencia personal, a mejorar la
autoestima, a posibilitar el contacto social por su práctica colectiva y a crear situaciones para una
integración social. De esta manera se considera fundamental en la vida de todo ser humano y más
aún en personas que presentan alguna discapacidad. Vaulting; Deporte ecuestre en el que personas
realizan acrobacias sobre un caballo en círculo, guiado “a la cuerda” por un conductor. Se combina
la gimnasia y el valet, para generar coordinación y armonía con los movimientos del caballo.
Deporte Internacional Mundial. Encontramos dentro del Vaulting Incluyente; Trabajo Físico,
Cognitivo y Psicológico, promoviendo agilidad motora y mental; Coordinación. Concentración.
Postura. Fortalecimiento. Motricidad. Equilibrio. Lateralidad. Sincronización. Agilidad. Soltura.
Motivación. Elasticidad. Beneficios: Socialización con otros niños. Trabajo en equipo. Control de la
ansiedad. Potencializa la memoria. Autocontrol. Disciplina. Confianza en sí mismo. proporciona
estado físico. Integración con el movimiento del caballo. Habilitación por medio del Vaulting
Incluyente brinda la oportunidad al usuario de la equinoterapia a un cambio en su vida; como
jinetes y deportistas, se vea incluido en la sociedad y se entregue una esperanza de calidad de
vida a las familias. objetivos de esta ponencia; - Sensibilizar y promover, que por medio del
Vaulting Incluyente se llega a la habilitación de la persona en condición de discapacidad -Brindar
información a los profesionales de la salud, entrenadores físicos, entrenadores ecuestres y personas
interesadas en el tema, en la importancia del deporte ecuestre adaptado , Vaulting. En Colombia
venimos trabajando la adaptación del Vaulting dentro de nuestra Escuela de Formación Ecuestre
Incluyente Jumpa Jump ( anteriormente llamada Corpoalegria), en la Liga de Bogota y Federación
Ecuestre Colombiana desde el 2015 ( 12 participantes en el equipo de Jumpa Jump y 120 Usuarios
de colegios y fundaciones), con participación en 9 concursos nacionales, 18 demostraciones a nivel
nacional y participación en Special Olymppic Guatemala 2016. Ponencia de la Equinoterapia al
Deporte en el V Congreso Internacional de Equinoterapia en Chile 2017. Corporación Jumpa Jump
ofrece capacitación y formación de Vaulting Incluyente a nivel nacional e Internacional buscando
expandir la practica y competencia deportiva en todo el mundo. Jeannette A. Rosas R. Presidente
Co Jumpa Jump Entrenadora Ecuestre.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA VESTIMENTA PARA USO NA
SESSÃO DE EQUOTERAPIA, PARA FAVORECIMENTO DA
MONTARIA INDIVIDUAL EM PRATICANTES COM PARALISIA
CEREBRAL DE NÍVEL GMFCS IV E V
INTRODUÇÃO: A Equoterapia solicita de seus praticantes um recrutamento muscular
e um controle motor contínuo durante a montaria, além de proporcionar uma vasta experiência
sensorial. Esses estímulos possibilitam a melhora do equilíbrio, coordenação, propriocepção e
força no praticante com Paralisia Cerebral (PC). Os praticantes com PC, classificados na função
motora grossa GMFCS IV e V por apresentarem limitações funcionais e a necessidade de recursos
e acessórios para se deslocarem e assumirem posturas, demonstram na maioria das vezes,
dificuldade para se manterem em montaria individual na prática da Equoterapia. Assim, iniciou
se um estudo e o desenvolvimento de uma vestimenta, para manter tais praticantes posicionados
corretamente e com todos os benefícios da montaria individual. OBJETIVO: O objetivo desse estudo
foi demonstrar que com o desenvolvimento e uso de uma vestimenta, os praticantes com PC de
nível GMFCS IV e V deixaram de realizar montaria dupla e se mostraram capazes de se manter em
montaria individual. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram selecionados 26 praticantes com Paralisia
Cerebral de faixa etária de 3 a 17 anos; sendo 20 praticantes PC de nível GMFCS V e, 06 praticantes
PC de nível GMFCS IV. Foi desenvolvida uma vestimenta dinâmica de borracha sintética com
poliamida, constituída de colete e short integrados, denominada HippusSuit e feita uma pesquisa
para verificação de ativação muscular com Eletromiógrafo Noraxon Telemyo DTS 08 canais,
adequadamente colocados sobre os músculos peitoral, extensor de coluna (lombar), reto abdominal
e adutores, demonstrando que tal vestimenta não inibiria e nem favoreceria a ação de músculos
agonista/antagonistas importantes na prática da Equoterapia. Para mensurar a capacidade de cada
praticante em estudo, foi utilizado o teste Time Up and go-TUG modificado, para aplicação na
Equoterapia. Partindo da montaria individual, com dois terapeutas laterais, foi percorrido um trajeto
linear de 40 metros. Alguns dos praticantes em estudo, apresentavam também comprometimento
intelectual, não sendo solicitado nenhuma ação motora no trajeto, sendo mensurada apenas a
capacidade do praticante de se manter em montaria individual com simetria de tronco em análise
visual e com ativação e recrutamento muscular registrados no Eletromiógrafo. RESULTADOS:
Os resultados mostraram que os 26 praticantes que não se mostravam com habilidades motoras
para se manterem em montaria individual, passaram a realizar e com simetria de tronco e sinergia
entre os grupos musculares estudados. Dos 26 praticantes em estudo, 05 demonstraram maior
ativação de adutores (bilateral), 06 conseguiram realizar o percurso com intenção de sustentar
e levantar mais a cabeça e 04 demonstraram melhor posicionamento de membros superiores. A
vestimenta não inibiu e nem favoreceu a ação muscular dos músculos citados. CONCLUSÃO:
O uso da vestimenta desenvolvida proporcionou uma experiência motora e sensorial muito rica
para os praticantes em estudo, havendo maior recrutamento muscular, organização e autonomia
motora na montaria individual.
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NO BALANÇO DO MEU POCOTÓ

INTRODUÇÃO: O presente trabalho descreve o projeto de intervenção equoterápica com
pré- escolares de escola municipal de Santa Maria/RS e suas famílias. Baseando-nos em autores
como Winnicott, Piaget, Melanie Klein, que enfatizam a importância do brincar para a formação
psíquica e cognitiva da criança, em estudos científicos que comprovam a eficácia da Equoterapia
no tratamento e prevenção de problemáticas relativas à motricidade, cognição, afetividade,
aprendizagem, socialização, bem como na realidade escolar e social apresentada na região, a
Hippos Equoterapia realizou intervenção interdisciplinar, com cunho lúdico e tendo o cavalo como
mediador. OBJETIVO: Promover desenvolvimento biopsicossocial de 16 pré-escolares em situação
de vulnerabilidade e risco social e pessoal, com atendimento especializado e interdisciplinar
nas áreas da saúde, educação e assistência social, através da Equoterapia e intervenção com
suas famílias objetivando restabelecer e fortalecer vínculos familiares e comunitários, reinserção
social e retomada de responsabilidade dos pais para com seus filhos. MATERIAIS E MÉTODOS
Os participantes foram selecionados pela escola e encaminhados para entrevistas iniciais e de
anamnese. Durante 12 meses, os pré-escolares foram atendidos semanalmente, em turno inverso
às aulas, durante 1 hora, em grupo. Desenvolvemos atividades de montaria e também em solo
como: escovação, alimentação e banho dos equinoterapeutas; jogos ludicopedagógicos, esportivos;
brincadeiras e sessão de contos. Realizamos intervenções com as famílias em visitas domiciliares
semanais e encontros mensais de vivências com a prática equoterápica, proporcionando trocas de
experiências, esclarecimento de dúvidas e orientações. Também, reuniões com professores para
manter contato e cooperação no trabalho realizado. Materiais utilizados: capacetes; materiais de
encilha e higiene dos equinoterapeutas, brinquedos, jogos lúdicopedagógicos, livros, materiais
esportivos e de escritório entre outros. RESULTADOS: Os resultados obtidos foram coletados
através de nossa observação direta (equipe interdisciplinar Hippos) e de relatos de professores e das
famílias assistidas. Observamos melhoras sensórias e psicomotoras, linguísticas, na aprendizagem,
psicoafetivas, na socialização, autoestima e autoconfiança das crianças, redução do stress e
ansiedade dos pais relativos às problemáticas dos filhos, no restabelecimento e fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários e na retomada da responsabilidade paterna. Além disso,
maior conscientização da comunidade quanto à relevância deste trabalho como minimizador dos
efeitos causados pelas desigualdades sociais que atingem diretamente esse público. Tais resultados
foram possíveis devido à intervenção terapêutica, visitas domiciliares, encontros mensais com
os pais e reuniões com professores, permitindo o acompanhamento mais individualizado do
desenvolvimento das crianças e suas dificuldades, conhecimento mais aprofundado da realidade
dessas famílias, planejamento de intervenções mais focais e a busca ativa dos beneficiários.
CONCLUSÃO: Através deste projeto obtivemos melhoras observáveis no desenvolvimento motor,
cognitivo e emocional, contribuindo no processo ensino-aprendizagem, na reinserção social e
melhoria da qualidade de vida de todos os beneficiados. Concluímos, então, que o trabalho de
intervenção educacional e terapêutica, através do Método Equoterápico, em pré-escolares e suas
famílias, objetivando melhorias no desenvolvimento global desses indivíduos, é perfeitamente
viável, positivo e eficaz. ABERASTURY, Arminda. (1982) Psicanálise da criança: Teoria e Técnica
ANDE BRASIL Anais Congresso Brasileiro de Equoterapia. (2008) WINNICOTT, D.W. O Brincar
e a Realidade. Rio de aneiro: Imago, 1975.
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PASSO ACOLHEDOR: A CAMINHADA CONTINUA

INTRODUÇÃO: A Associação Riograndense Equoterapia E Equilíbrio (AREE) é uma
associação de profissionais autônomos das áreas da saúde e educação, que iniciou suas atividades no
ano de 1998. Atualmente, a AREE conta com profissionais das áreas de Educação Especial, Educação
Física, Fisioterapia, Psicologia, com formação em Curso de Equoterapia, promovido pela Associação
Nacional de Equoterapia - ANDE-Brasil e conta com uma equipe de 06 equinoterapeutas. O projeto
“Passo Acolhedor: A Caminhada Continua”, foi criado para dar continuidade a um projeto anterior,
chamado: “Passo Acolhedor: Equoterapia ressignificando a Vida”, onde foi destinado a crianças
e adolescentes vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e pessoal,
bem como suas famílias em uma escola municipal da cidade de Santa Maria – RS. OBJETIVO: Dar
continuidade no atendimento especializado e interdisciplinar através do método equoterápico
para crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoal, e através
da reinserção social, buscou-se desenvolver e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto teve sua realização na sede da AREE. Foram selecionados por
uma escola municipal de Santa Maria, 20 crianças e adolescentes matriculados no ensino regular,
juntamente com seus pais (40 pais e/ou responsáveis), em situação de vulnerabilidade social e
pessoal. Os atendimentos aconteceram semanalmente, em turno inverso às aulas, com duração de
40 minutos cada. Os praticantes foram atendidos em dupla e/ou em grupo. A duração do projeto
foi de 12 meses distribuídos em: entrevistas, reavaliação e elaboração de planos de atendimentos
dos praticantes em parceria com a Escola e atendimentos interdisciplinares em Equoterapia, sendo
utilizados capacetes próprios para montaria, materiais de higiene e manutenção dos cavalos,
encilha, alimentos, jogos pedagógicos, livros, materiais escolares, entre outros. RESULTADOS:
O acompanhamento e avaliação das atividades foram feitos através da elaboração de relatórios
qualitativos semestrais, baseados na evolução de cada praticante, a partir dos objetivos propostos.
Foram observadas evoluções nas áreas do desenvolvimento global dos praticantes do projeto, tais
como: desenvolvimento motor, melhora na interação com os colegas e familiares, desenvolvimento
na área cognitiva, psicológica, mental e social, o que acabou refletindo na melhora da aprendizagem
e consciência e identidade pessoal. Com os familiares das crianças e adolescentes, mantiveram-se os
encontros mensais, onde foram desenvolvidas atividades que visaram auxiliar no relacionamento
e vínculo familiar, além de proporcionar conhecimento sobre a técnica equoterápica e espaço de
escuta. CONCLUSÃO: Por fim, o Projeto “Passo Acolhedor: A Caminhada Continua”, consolidou
os benefícios que a Equoterapia pode promover a quem a pratica. Os participantes do projeto
apresentaram satisfação ao realizar as atividades propostas pelos terapeutas e pelas sessões de
Equoterapia, e, juntamente destes momentos, puderam desenvolver as capacidades e habilidades
globais de forma lúdica e prazerosa. Palavras-chave: equoterapia; desenvolvimento; vulnerabilidade
social. AZAMBUJA, P. O cavalo. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA. Curso
Básico de Equoterapia. Brasília, 1985. cap. 4, p. 1-13. CIRILLO, L. de C. Equoterapia, hipnoterapia
e equitação terapêutica. Equoterapia, Brasília-DF: Associação Nacional de Equoterapia, v.1, n.1,
p.7-10, set.1998. DOTTI, J. Terapia e Animais. São Paulo: Noetica, 2005.
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BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA NA LINGUAGEM/
CONSCIÊNCIA CORPORAL EM UM PACIENTE PORTADOR
DE ESCLEROSE TUBEROSA
INTRODUÇÃO: A Equoterapia é uma terapia de reeducação e reabilitação motora e
mental, que utiliza o cavalo como meio fundamental para proporcionar e promover atividades
fisioterapêuticas, que visam buscar uma relação psicossocial, no sentido espacial (espaço), na
compreensão e consciência das pessoas com deficiência, propiciando um sentido de bem- estar.
Essa terapia acontece tanto no plano didático-pedagógico como no físico e psíquico. Essa técnica
está relacionada a atividades de conhecimento prático de equitação e de performance, aonde requer
uma atuação do corpo todo. (ANTUNES, 2004 e ANDE BRASIL, 1998) Por interferência do cavalo,
o praticante da Equoterapia beneficia-se de um método terapêutico de conhecimento de si próprio,
beneficiado pelo movimento tridimensional ritmado da andadura do cavalo, que representa a
deambulação humana. (Brentegani, 2000) Segundo o autor MOREIRA (2002), a esclerose tuberosa
é uma síndrome neurocutânea, complexa, caracterizada por múltiplos hamartomas, ou seja, uma
malformação parecida com um tumor benigno, mas que não é uma neoplasia e raramente dá
origem a algo maligno; são localizados sobretudo em órgãos de origem ectomesodérmica, com
uma tríade clássica constituindo-se de retardo mental, epilepsia e adenoma sebáceo. OBJETIVO:
Avaliar os benefícios do método de Equoterapia para um caso de Esclerose Tuberosa com
alterações na linguagem/ consciência corporal. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo é de caráter
quantitativo, caracterizado por ser uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso. Foi avaliado um
adolescente do sexo masculino com Esclerose Tuberosa que apresentou alterações na linguagem/
consciência corporal avaliada através de uma ficha postural, realizado o registro fotográfico em
frente ao quadro postural para comparação inicial e final. Foi montado um plano de tratamento,
após 20 sessões na frequência de 1 vez por semana e com duração de 30 min. Os resultados serão
apresentados em forma de descrição das alterações posturais encontradas bem como comparação
de registros fotográficos. RESULTADOS: Através da avaliação inicial foram observadas alterações
posturais descritas e registradas nas imagens fotográficas. Em vista anterior observou-se cabeça
inclinada para a direita, ombro direito elevado, a linha mamilar direita elevada. Na vista lateral:
Cabeça anteriorizada, hiperlordose da coluna cervical, hipercifose da coluna dorsal, hiperlordose
da coluna lombar, abdômen protuso/globoso, retroversão do quadril, hiperextensão de joelho
esquerdo e direito. Na vista posterior: cabeça inclinada pra direita, ombro direito elevado. Possui
escoliose em C, convexa à esquerda. Após 20 sessões observou-se melhora da anteriorização da
cabeça, inclinação da cabeça e nivelamento de ombro conforme registro fotográfico. CONCLUSÃO:
Concluiu-se que as atividades propostas trouxeram benefícios para o adolescente pois observou-se
a melhora dos aspectos posturais envolvidos.

99

PO:
Autor(a):
Email:
Co-autores:

A149
LUANE PAULA DE SOUZA
luane.paula@gmail.com
Vanessa Tumelero
Fabrine Niederauer Flôres
Danieli Pagliarini Bertol

O ENSINO DA EQUOTERAPIA NA GRADUAÇÃO DO CURSO
DE FISIOTERAPIA

INTRODUÇÃO: A Equoterapia é um procedimento ou um meio terapêutico, educativo
e pedagógico que emprega o cavalo na prática da terapia, procurando desenvolver a relação
biopsicossocial para as pessoas que apresentam algum tipo de necessidade especial (Ande
Brasil -2003, Cudo2000). Segundo Walter (2002), para alcançar os objetivos da terapia não basta
posicionar o praticante sobre o cavalo. É necessário que o terapeuta responsável compreenda a
patologia, o cavalo e a técnica essencial de equitação, além de conhecer as deficiências pessoais. A
aprendizagem dos fundamentos da Equoterapia pode ser incorporada aos cursos de graduação
em Fisioterapia já que o COFFITO reconhece a Equoterapia como recurso terapêutico em sua
Resolução nº 348/2008. Em uma Faculdade do Sudoeste do Paraná o curso de fisioterapia conta em
sua matriz curricular, no 7º período do curso, com a disciplina de Fundamentos da Equoterapia,
na qual os acadêmicos têm a preparação teórica dos princípios que regem a Equoterapia norteados
pelo que é preconizado pela ANDE- BRASIL. No tocante ao aprendizado prático da Equoterapia
os alunos têm a oportunidade de atuarem no estágio supervisionado como forma de consolidação
dos saberes da prática da fisioterapia através do Método de Equoterapia. OBJETIVO: O presente
trabalho tem por objetivo avaliar o ensino dos Fundamentos da Equoterapia em uma Faculdade
do Sudoste do Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa tem caráter quali-quantitativo do
tipo descritivo de levantamento de dados. A amostra constituiu-se de alunos matriculados no 8º
período do curso de Fisioterapia de uma Faculdade do Sudoeste do Paraná que responderam a um
questionário com 5 perguntas, estruturado com respostas dicotômicas mutualmente exclusivas,
de sim ou não. O teor das perguntas buscou investigar o conhecimento prévio do estudante de
fisioterapia acerca do Método de Equoterapia; o conhecimento teórico adquirido com a disciplina
de Fundamentos da Equoterapia; a relevância do ensino ao estudante de fisioterapia do Método de
Equoterapia; a importância do ensino de Fundamentos da Equoterapia para o estudante na prática
de Equoterapia; a preferência por utilizar o Método de Equoterapia dentre os recursos utilizados
pelo fisioterapeuta. Os dados obtidos com o questionário foram interpretados e sistematizados em
planilhas no Excel, onde se aplicou uma ferramenta de estatística descritiva e os mesmos foram
transcritos em forma de gráficos. RESULTADOS: Responderam ao questionário 38 alunos e podese observar que na pergunta sobre o conhecimento prévio do Método de Equoterapia 55% dos
participantes responderam não ter conhecimento antes da graduação. Na sua totalidade os alunos
julgaram terem adquirido ou ampliado seu conhecimento a cerca da Equoterapia, 97% dos alunos
de fisioterapia consideraram importante ter conhecimento teórico e prático do método, bem como
97% dos alunos utilizariam a Equoterapia como recurso fisioterapêutico. CONCLUSÃO: Através
da interpretação dos resultados obtidos nota-se que o método de Equoterapia ainda pode ser
desconhecido para estudantes de fisioterapia e que os mesmos, em sua maioria, julgam importante
para a formação acadêmica do fisioterapeuta o conhecimento teórico e prático da Equoterapia, bem
como em sua maioria esses futuros profissionais indicariam a Equoterapia como recurso terapêutico.
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EQUOTERAPIA: A PSICOLOGIA FOCANDO
SEU OLHAR À FAMÍLIA DO PRATICANTE

INTRODUÇÃO: A Equoterapia se utiliza do cavalo como sendo um mediador, e sob
o viés da interdisciplinaridade abarca as áreas da saúde, educação e equitação, estimulando
o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
(ANDE,1999). Para este estudo propôs-se investigar o seguinte problema de pesquisa: como a
abordagem Gestalt-terapia (PEARS,1977), poderá trazer contribuições aos familiares com crianças
em tratamento equoterapêutico? OBJETIVOS: Para isso objetivou-se através de intervenções
psicológicas, utilizar-se de um olhar holístico à prática psicoterapêutica junto aos familiares dos
praticantes com o intuito de promover o autocuidado e autoconhecimento, em um centro de
Equoterapia, na região central do sul do país. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia empregada
para este trabalho foi um relato de experiência em campo de estágio, o que suscitou, através do
olhar holístico, inserir ações terapêuticas e intervenções psicológicas, enfocando o autoconhecimento
e autocuidado do familiar neste contexto. Para a produção de dados, esta pesquisa foi realizada
no segundo semestre de 2017 e contou com a colaboração de quatro famílias (pais/cuidadores), os
quais foram questionados através de entrevista semiestruturada, contendo oito perguntas abertas.
RESULTADOS: Após a análise dos dados produzidos evidenciou-se que os familiares envolvidos
na pesquisa concebem a necessidade do olhar e da escuta sensível do psicólogo. Tal constatação
ocorreu devido à necessidade de minimizar conflitos pessoais frente ao estilo de vida, o qual foi
adotado a partir do adoecimento de seu filho. Desta forma, constatou-se a dificuldade em reconhecer
e identificar situações que envolvem o autocuidado e autoconhecimento em seu dia a dia. Dentre
as atividades sugeridas aos familiares, para despertar o cuidar de si e perceber-se “no mundo”, a
partir de uma abordagem gestáltica/familiar, desenvolveram-se estratégias para contribuir com
uma melhora na dinâmica pessoal, consequentemente, familiar. Ainda, sugeriu-se uma agenda “de
prazeres pessoais”, a qual deveria contemplar apenas compromissos consigo, tendo como objetivo
a tomada de consciência do valor pessoal e a valorização da autoestima. Sendo assim, observou-se
que o acolhimento, a escuta sensível, o olhar holístico, o vínculo afetivo, bem como a presença do
psicólogo, contribuíram para a melhoria da qualidade de vida do familiar. CONCLUSÃO: Deste
modo evidenciou-se que as intervenções psicológicas alcançam um olhar global sobre os sujeitos
e suas necessidades e potencialidades, reforçando, assim, a importância que este profissional
desempenha na Equoterapia. Portanto, no que concerne à atuação do psicólogo neste ambiente,
percebeu-se que não se restringe somente aos cuidados com o praticante, mas também a devida
atenção à sua família. Palavras-chave: Equoterapia. Gestalt-terapia.Psicólogo/família.
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A EQUOTERAPIA COMO RECURSO DE REABILITAÇÃO
E RESSOCIALIZAÇÃO: MODELO DE PROGRAMA COM
AUXILIARES CUSTODIADOS
INTRODUÇÃO: A Equoterapia é reconhecida como uma estratégia potencializadora,
na reabilitação de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), englobando técnicas
reeducativas que visam melhorar danos sensório-motores, cognitivos, comportamentais e de
integração, podendo também ser utilizado para ressocialização e integração de indivíduos, como
é o caso daqueles que se encontra em regime prisional. Numa busca na literatura sobre a temática,
não há estudos que ilustrem o uso da Equoterapia, tendo como auxiliares indivíduos custodiados.
OBJETIVO: Apresentar um modelo de programa de intervenção utilizando a Equoterapia para
reabilitar crianças com TEA, tendo como auxiliares e guias, indivíduos custodiados. MATERIAIS
E MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório, observacional e qualitativo. Foram avaliadas
crianças autistas procedentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Cariacica
(ES) quanto aos aspectos físico, cognitivos e comportamentais, com base em fichas de avaliação
sócio-clínicas padronizadas e selecionadas para participar das sessões de Equoterapia. A equipe
da Penitenciária Agrícola selecionou os custodiados considerando como critérios de inclusão: bom
comportamento e não ter cometido crime de abuso sexual. O programa consistiu no treinamento
prévio dos custodiados e, posterior, atendimento das crianças. Inicialmente, um Fisioterapeuta,
com formação em Equoterapia pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil), organizou
o treinamento dos custodiados por meio de cursos sobre manejo do cavalo e princípios de
equitação e Equoterapia. Na sequência, as sessões de Equoterapia das crianças foram realizado
pelo Fisioterapeuta como mediador principal, um custodiado como mediador auxiliar e outro
custodiado como condutor do cavalo. Havia um revezamento das funções entre os custodiados.
As sessões de Equoterapia foram realizadas uma vez por na semana com duração de 30 minutos
em período matutino e vespertino. Durante as sessões foram realizados andadura ao passo, em
pista de areia, grama e asfalto, circuitos com obstáculos, aclive e declive, mudança de posturas,
estimulação sensorial e cognitiva. Após as sessões as crianças eram reavaliadas e os custodiados
eram entrevistados individualmente pelo Fisioterapeuta solicitando que relatasse a função deste
programa em sua vida. As entrevistas foram analisadas tendo como recorte temático os critérios
de relevância que abordavam os aspectos de integração social. RESULTADOS: Foram atendidas
45 crianças com autismo (35 meninos e 10 meninas) com média de idade de 03 a 12 anos sendo os
principais sinais: dificuldade de interação social, alteração no sistema sensorial, dificuldade de fala,
dificuldade de adaptação. Seis custodiados foram incluídos neste programa.. Após o programa,
as crianças apresentaram melhora da força muscular, equilíbrio, tônus, postura e concentração,
desenvolvimento da coordenação motora, aumento da integração social e auto-estima e estímulo do
afeto. Nos relatos dos custodiados foi possível identificar melhora no relacionamento interpessoal,
melhora na demonstração de afetividade, valorização familiar, aumento da responsabilidade,
mudança de conceito sobre deficiência e aumento de perspectivas futuras para sua reinserção.
CONCLUSÃO: O modelo deste programa evidencia a utilização da Equoterapia como estratégia
de tratamento e transformação social, levando em conta que o convívio, bem como o manejo dos
animais é uma forma potencializadora de valorizar as potencialidades do indivíduo, em situação
de exclusão social.
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INFLUÊNCIA DA EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA NOS
PARÂMETROS CARDIOVASCULARES DE ADOLESCENTES
COM SÍNDROME DE DOWN
OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos da Equoterapia e da fisioterapia
sobre os valores da Pressão Arterial, da Frequência Cardíaca e da Saturação Arterial Periférica de
Oxigênio de adolescentes com síndrome de Down. MÉTODOS: O estudo incluiu 14 sujeitos com
síndrome de Down divididos em dois grupos: 9(6 masculinos e 3 femininos) no grupo Equoterapia
e 5 (3 masculinos e 2 femininos) no grupo fisioterapia, com idade média 13(±3) e 14.2 (±3.1) anos,
respectivamente. Foram realizados trinta atendimentos, com duração de 30min cada, uma vez por
semana. A pressão arterial (por meio de um estetoscópio Littmann Classic II e esfignomanômetro
da marca BIC), frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio (oxímetro de pulso Oxy
Control Geratherm®), foram coletadas antes, durante e depois de ambas as intervenções em sete
momentos (repouso inicial com 1 e 10 min, durante 1, 15 e 30 mins de atividade, e no repouso
final com 1 e 10 min). RESULTADOS: A análise da pressão arterial sistólica apresentou diferenças
significantes (p<0,001) no 30º atendimento no grupo fisioterapia. Na frequência cardíaca de ambos
os grupos houve diferenças significantes nos momentos 1, 15 e 30 minutos durante as atividades
comparados com os repousos iniciais e finais, no entanto, o grupo Equoterapia apresentou valores
mais baixos comparado ao grupo fisioterapia. CONCLUSÃO: A Equoterapia não reduziu a pressão
arterial após os atendimentos e a frequência cardíaca não teve uma boa variabilidade. A fisioterapia
promoveu uma hipotensão pós exercícios após longo período de treinamento. No entanto, ambas
as intervenções são práticas seguras para tratar indivíduos com síndrome de Down. Palavras-chave:
Hipoterapia, Fisioterapia, Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Oximetria, Síndrome de Down.
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O ESTADO DA ARTE NA EQUOTERAPIA

O estudo da arte tem ganhado considerável destaque na última quinzena anual acadêmica
por realizar profundo estudo investigativo-científico de determinado assunto de forma descritiva e
bibliográfica. Tratando-se do tema Equoterapia, consistente no conjunto de técnicas reeducativas e
de reabilitação que agem para superar danos sensoriais, motores e comportamentais utilizando-se
como meio o cavalo. Esse estudo tem por objetivo principal analisar trabalhos e artigos científicos
passados e atuais que envolvam a Equoterapia como recurso terapêutico em pacientes com sequelas
de acidente vascular encefálico (AVE), bem como em crianças com transtorno do espectro autista,
com síndrome de Down e com paralisia cerebral, além de indivíduos autistas e na pessoa idosa com
doença de Alzheimer. Para tanto, foi utilizado o método de compilação de dados bibliográficos,
caracterizado na exposição de pensamento dos vários autores que escrevem sobre o tema escolhido
por uma ótica de investigação científica. Como resultado, foi possível observar que a aludida
técnica reeducativa melhorou a autoestima de crianças autistas, bem assim constituíram importante
ferramenta de intervenção para atenuar os efeitos deletérios associados ao envelhecimento em
idosos com demência de Alzheimer. Também proporcionou o desenvolvimento biopsicossocial
em indivíduos com sequelas de AVE, melhorou as relações sociais das crianças portadoras de
transtorno do espectro autista, favorecendo uma melhor percepção do mundo externo e adequações
nos ajustes tônicosposturais, paciência e tato e reconstituindo o bem-estar físico, emocional, motor
e de equilíbrio estático e dinâmico de pacientes com síndrome de Down, sendo, por fim, destaque
no desenvolvimento de diversos aspectos de crianças com paralisia cerebral. Palavras-chave:
Equoterapia; estado da arte; acidente vascular encefálico; transtorno do espectro autista; síndrome
de Down; paralisia cerebral.
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A EQUOTERAPIA INFLUENCIA A FUNCIONALIDADE E A
FUNÇÃO MOTORA GROSSA DE CRIANÇAS COM PARALISIA
CEREBRAL?
INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por um controle motor atípico e
por limitações funcionais em vários níveis, ocasionados por lesão cerebral não progressiva fetal ou
na infância. A Equoterapia é indicada no contexto da reabilitação de crianças com paralisia cerebral
por meio do movimento tridimensional e repetitivo do cavalo, o qual desloca o centro de gravidade
do cavaleiro em diferentes direções, oferecendo oportunidades de ajustes posturais e facilitando
o aprendizado motor. OBJETIVOS: Verificar a influência da Equoterapia na funcionalidade e na
função motora grossa de crianças com paralisia cerebral acometidas severamente em nível funcional.
MÉTODOS: Participaram do estudo 13 crianças entre 2 a 5 anos de idade, com diagnóstico de
paralisia cerebral GMFCS nível V, aleatorizadas em dois grupos: grupo experimental (GE) e grupo
controle (GC). Utilizou-se dois instrumentos avaliativos validados e confiáveis: parte I (Habilidades
Funcionais) do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI); e dimensões a) deitar e
rolar e b) sentar, da Medida da Função Motora Grossa (GMFM), antes e após 10 sessões semanais
de Equoterapia. Para a análise estatística utilizou-se o teste de normalidade Shapiro-Wilk e
uma ANOVA (split-plot) com comparações intra-grupos e entre-grupos, adotado um nível de
significância de 5% (p<0,05). RESULTADOS: Foram encontradas diferenças significativas nos escores
do PEDI, na área de auto-cuidado no GE e não foram observadas alterações significativas nos
escores do GMFM. CONCLUSÃO: A Equoterapia promoveu um efeito positivo na funcionalidade,
relativas ao auto-cuidado, de crianças com paralisia cerebral GMFCS nível V e não influenciou a
função motora grossa nas dimensões de deitar, rolar e sentar. Palavras-chaves: Paralisia Cerebral.
Equoterapia. Funcionalidade. Função Motora Grossa.
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CAVALOS, MANDALAS E FAMÍLIAS: GRUPO DE
DESENVOLVIMENTO DE FAMILIARES E CUIDADORES
DE PRATICANTES DE EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: Jung utilizava mandalas como representações simbólicas da psique
humana. Segundo este autor, as mandalas expressam o “si mesmo”, a totalidade no processo de
individuação. As dinâmicas com cavalos podem proporcionar às pessoas a sensação de pertencer a
um grupo. Enquanto a pessoa trabalha para descobrir quem é e o que virá a ser, as atividades com
cavalos mediadas por um profissional habilitado, podem proporcionar a experiência de aceitação
e pertencimento. Cavalos são grandes e fortes, mas com resistência e afeições delicadas. E, assim,
quando um profissional media esta interação, os seres humanos resolvem as contradições que
enfrentam: fortes e gentis, calmos e ariscos, selvagens e administráveis, carentes e independentes.
Nesse contexto, as mandalas e os cavalos foram recursos para trabalhar 48 participantes, favorecendo
para cada sujeito novas perspectivas para o autodesenvolvimento e a tomada de consciência dos
vários elementos que compõem a vida. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo trabalhar
novas perspectivas para o autodesenvolvimento e tomada de consciência de sua própria vida.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 48 participantes adultos, divididos por seis grupos com frequência
mensal, durante um ano e de acordo com o horário de atendimento do praticante; os encontros
foram em um centro de Equoterapia, no interior do estado de São Paulo; ambos os sexos, sendo a
maioria mulheres (79,2%). Os instrumentos utilizados foram um questionário construído pela equipe
responsável, aplicado ao final do grupo, relatos verbais dos participantes registrados pela equipe,
uma ferramenta utilizada por profissionais de coaching chamada Roda da Vida e dinâmicas de grupo
com cavalos por meio dos elementos da teoria de Carl Gustav Jung pelos simbolismos da mandala
e o cavalo com todas as suas representações, simbolismos e arquétipos baseados nas técnicas do
psicodrama pedagógico. RESULTADOS: os resultados indicam que as técnicas utilizadas durante
os encontros bem como a mediação foram importantes e essenciais para que os pais elaborassem
um plano de ação concreto dos vários elementos que compõem a vida e o colocassem em prática,
a partir dos discursos de tomada de consciência. Nos discursos estavam presentes as palavras:
confiança, autoconhecimento, descobertas, medo, reflexão, liberdade, direcionamento, gratidão e
esperança. Além de frases como “o sofrimento não é só meu, outros também sofrem e precisam deste
apoio, alguém precisa dar as mãos para nossas crianças, e esse alguém precisa estar fortalecido”,
“aprendi a olhar para a minha vida, e ver que está desequilibrada, mas que eu posso melhorar”.
As habilidades e potencialidades também foram reconhecidas pelos integrantes do grupo, indo
ao encontro do que se pretendeu trabalhar desde o começo, o autodesenvolvimento e tomada de
consciência. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que esses resultados podem ser replicados em outros
centros de Equoterapia para estender os benefícios do cavalo, subsidiar novas investigações e
intervenções para grupos semelhantes.
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PSICOLOGIA NA EQUOTERAPIA

O seguinte trabalho consiste em apresentar a prática da Equoterapia em um caso de um
adolescente com depressão e fobia social, encaminhado pelo médico psiquiatra, tendo como objetivo
a apresentação da relação de afeto com o cavalo como potência positiva para a ressignificação do
sujeito e de suas demandas. A metodologia utilizada foi a observação direta e as intervenções
feitas durante as sessões do praticante. Os materiais utilizados foram os materiais de montaria
(sela, mantas, bridão, rédeas, cabrestos, loro, estribos) e material de pista. Pois buscou-se aplicar a
equitação como principal instrumento de intervenção, ensinando sobre o cuidado com o cavalo, como
montar, como equipar o cavalo, os comandos básicos, trote, galope, etc. Como resultado, percebeu
que a relação com o cavalo foi de fato positiva, trazendo maior conhecimento de si, mudanças de
comportamentos, novas vivências e experiências, e, principalmente novas possibilidades de ser
para aquele praticante. O relato do familiar que o acompanhava mostrava sempre os efeitos que
o contato com a Equoterapia tinham no sujeito, como retomada das atividades das quais tinha
desistido, novos interesses e responsabilidades, fazendo com que o seu quadro de depressão
fosse aos poucos se modificando. Conclui-se que as possibilidades de atuação na Equoterapia são
amplas e que podem contar com diferentes instrumentos e materiais, mas a troca com o cavalo e
com o ambiente, a vivência do meio e a integração com a equipe são de extrema importância para
o processo de reabilitação dos casos. No campo da psicologia, pode-se concluir também que esse
contado afeta a produção de subjetividade e permite, assim, novas formas de ser e de se perceber,
o que é importante dentro do tratamento de casos de Transtornos de Humor e Ansiedade.
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CONTRIBUIÇÕES DA EQUOTERAPIA NA REABILITAÇÃO
DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE WEST

INTRODUÇÃO: A Equoterapia consiste em um método terapêutico e educacional
que, por meio de uma abordagem interdisciplinar, busca o desenvolvimento biopsicossocial de
pessoas com deficiência, utilizando o cavalo como mediador (ANDE- BRASIL,1999). Utilizase técnicas de equitação e atividades equestres que envolvem o movimento de todo o corpo,
contribuindo para o desenvolvimento do equilíbrio, tônus, atenção, autoconfiança, autoestima,
força muscular, consciência corporal, alinhamento postural, e no aperfeiçoamento da coordenação
motora (SILVEIRA; WIBELINGER, 2011). Strochein e Rodrigues (2016) referenciam vários autores
que apontam o uso da Equoterapia para o tratamento de diversos tipos de comprometimentos,
como por exemplo, para a síndrome de West. A síndrome de West constitui-se como uma forma
grave de epilepsia em crianças, ocorrendo geralmente entre o terceiro e o oitavo mês de vida, e
possui uma etiologia incerta. O elemento que caracteriza essa síndrome é o espasmo que costuma
acontecer na maioria dos casos em flexão (RENATO, 2012). OBJETIVO: Este trabalho tem por
objetivo apresentar o acompanhamento de dois praticantes de Equoterapia com diagnóstico de
Síndrome de West. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de duas acadêmicas
do 9° semestre do Curso de Psicologia, que estão estagiando em um serviço de Equoterapia da
região central do RS. Ambos os praticantes possuem o diagnóstico clínico de Síndrome de West e
frequentam o serviço de Equoterapia desde 2014, sendo necessário realizar montaria dupla. Um
é do sexo masculino (praticante A), com 4 anos de idade, e a outra é do sexo feminino (praticante
B), com 5 anos de idade. Foram realizadas atualização das anamneses com os responsáveis desses
praticantes com intuito de avaliar se os mesmos identificaram mudanças desde o começo da
atividade equoterápica. RESULTADOS: Segundo os familiares foram apontadas diversas melhorias
nas condições físicas e psicossociais dos praticantes, como também, pela percepção da equipe.
Ambos os responsáveis indicaram que os avanços se deram juntamente com demais atividades
terapêuticas como fisioterapia (realizada em outro local) e o uso de medicação. O praticante A realiza
ainda a hidroterapia, e a praticante B frequenta o serviço de fonoaudiologia e de terapia ocupacional.
Dos avanços apontados por ambas as famílias destacam-se: melhoria na coordenação motora,
força muscular, postura corporal, equilíbrio, e também melhora na interação/socialização com a
família. As mães dos praticantes afirmam que com o uso de medicação, houve uma diminuição
das crises de epilepsia, contribuindo para os avanços citados anteriormente. CONCLUSÃO: Tendo
em vista as informações apresentadas acima, percebe-se que a utilização da Equoterapia associada
a outras atividades terapêuticas pode propiciar benefícios físicos e psicossociais para as crianças
com síndrome de West, juntamente com a abordagem multiprofissional.
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A FORMAÇÃO ESPORTIVA NA EQUOTERAPIA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DO NUCLEO DE FORMAÇÃO
PARAEQUESTRE EM UM CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
EQUOTERAPIA DE BELÉM-PA
INTRODUÇÃO: Pesquisas têm mostrado que os centros de Equoterapia desenvolvem seus
trabalhos seguindo as diretrizes estabelecidas pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil) e
principalmente nos programas: hipoterapia, educação/reeducação e pré-esportivo. O programa esportivo tem
sido pouco desenvolvido e dentre as dificuldades para implantação desse programa destaca-se: a composição
e formação da equipe, priorização do atendimento em hipoterapia e atuação do instrutor de equitação quase
restrita ao manejo equestre. Em paralelo verificou-se a necessidade de estruturação de uma metodologia
que favorecesse o engajamento da equipe e o desenvolvimento dos praticantes para esporte Paraequestre.
OBJETIVO: Desenvolver uma proposta de implantação do Programa de Formação Paraequestre seguindo
diretrizes didático-pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de pessoas com deficiência no âmbito
esportivo na Equoterapia MATERIAIS E MÉTODO: Estruturou-se um protocolo de atendimento divido em
quatro etapas, totalizando doze aulas, seguindo uma diretriz didático-pedagógica e as fases de progressão
terapêutica, fundamentados nas diretrizes da ANDE-Brasil, na etologia do cavalo e no sistema utilizado na
doma gentil. Os critérios de inclusão e exclusão dos participantes seguiram as diretrizes da ANDE-Brasil
para atendimento em Equoterapia, além de possuir perfil para montaria independente e ter interesse e
disponibilidade em participar dessa atividade. Para mensurar o desempenho dos praticantes e avaliar o
protocolo criado, aplicou-se a Escala de Avaliação Funcional em Equoterapia (EAFE) nos participantes antes
do ingresso e ao final do programa e questionários estruturados com os responsáveis pelos participantes
e com a equipe. Os praticantes realizaram aulas semanais com duração média de 30 minutos no Centro
Interdisciplinar de Equoterapia da Policia Militar em Belém. RESULTADOS: Foram selecionados vinte e um
praticantes: três nunca realizaram atividade equestre; do programa hipoterapia dez; educação/reeducação três;
do pré-esportivo cinco. Na primeira aplicação da EAFE, a classificação do desempenho motor e habilidade
funcional dos praticantes foi: um gravemente comprometidos; oito moderadamente comprometidos; sete
levemente comprometidos; quatro adequado. Durante as aulas, o fortalecimento do vínculo mediadorescavalo-praticante e as fases de progressão terapêutica foram primordiais para conseguir o engajamento na
atividade. Fatores como nível de comprometimento cognitivo e motor, medo de montar, assiduidade, divisão
das turmas de acordo com desempenho funcional e a pouca experiência da equipe nesse novo programa
podem ter gerado impacto negativo no desempenho dos participantes. Na segunda aplicação da EAFE, após
a realização das aulas, obteve-se: quatro moderadamente comprometidos; cinco levemente comprometidos;
nove adequados. Dois praticantes foram desligados do programa por contra-indicação e um por falta. A
partir desses resultados, observa-se melhora no desempenho dos praticantes. Tais achados foram ratificados
na entrevista com os responsáveis que descreveram melhora no desempenho motor, cognitivo ou sócioafetivo dos participantes, bem como na avaliação da equipe que os atendeu. CONCLUSÃO: Observou-se
que o estabelecimento de diretrizes de atendimento pautadas em uma metodologia didática-pedagógica e
na progressão terapêutica das aulas favoreceu a aquisição de habilidades pelos participantes da pesquisa.
Para tanto, foi imprescindível o papel da equipe interdisciplinar, destacando-se a participação do instrutor
de equitação durante as aulas. Assim, considera-se viável a implantação de um Núcleo de Formação
Paraequestre nos centros de Equoterapia a partir dos resultados obtidos.
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ATIVIDADE BASEADAS EM ARTE
APLICADAS À EQUOTERAPIA

INTRODUÇÃO: O texto discorre sobre as atividades práticas/teóricas que a pesquisa de
mestrado Arte_Equoterapia, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade
de Brasília, foi devidamente autorizada pelo comitê de ética de pesquisa da Faculdade de Saúde,
da Universidade de Brasília e está desenvolvendo as atividades com sete crianças diagnosticadas
com o Transtorno do Espectro Autista. Os praticantes estão participando de sessões de Equoterapia
na Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL) e estão inseridos no 2o programa, o de
Educação/Reeducação. OBJETIVO: Busca-se avaliar se metodologias de práticas artísticas arte e
alguns materiais, entrelaçados ao método da Equoterapia, podem contribuir pedagogicamente
durante o período de tratamento de crianças TEA, que apresentam dificuldades no desenvolvimento
geral. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é transdisciplinar e qualitativa, perpassa trabalhos
práticos e teóricos transitando pelos campos de conhecimento como a educação, a arte e a
Equoterapia. O método adotado é o de pesquisa-ação. Por meio desse método, o pesquisador
envolve-se com os participantes, planejando todos os passos e etapas da pesquisa, inserindo-se no
processo como observador e também como ativista. Ao adotar metodologia que aborde a educação
especial, busca-se meios possíveis de acessar o lado educacional e artístico do autista, considerando
suas limitações e procurando melhorias perceptivas, cognitivas e locomotivas para que ele
consiga realizar as atividades e inclusão no ensino-aprendizagem educacional. Praticantes: No
desenvolvimento da pesquisa os 7 praticantes, devidamente autorizados, foram divididos em dois
grupos: Grupo 1 – Arte e Equoterapia e Grupo 2 - Equoterapia. Ambos estão praticando atividades
de Equoterapia, mas somente o Grupo 1 tem atividades que utilizam os materiais de arte. O Grupo
1 tem 4 praticantes e no Grupo 2 participam 3 praticantes. O método de coleta de dados é feito
através de contato frequente com os pais dos praticantes, planejamento das sessões, questionários
enviados à escola, observação por parte dos terapeutas, registros fotográficos e fichas de avaliação
preenchidas pela pesquisadora além da participação da equipe multidisciplinar da ANDE-BRASIL
em todos os 7 atendimentos. RESULTADOS: Alguns resultados já foram observados em todos
os praticantes do Grupo 1 em comparação com o Grupo 2, tais como melhora na comunicação
e expressão, assim como, concentração nas atividades com arte. Percebe-se que praticantes de
ambos os grupos já estão tendo benefícios. No Grupo Arte Equoterapia temos os praticantes, P1,
P2, P3 e P4 e no outro grupo Equoterapia P5, P6 e P7 (Pedido da equipe para incluir o P7). No
grupo com Arte, já utilizamos massa de modelar, atividade de desenho com lápis de cor e giz de
cera, manipulação de argila e colagem de imagens sobre caixa de papel durante o atendimento de
Equoterapia. Alguns praticantes gostam mais de utilizar os materiais, que são minuciosamente
detalhados na pesquisa qualitativa. CONCLUSÃO: Durante as sessões percebe-se que ocorrem
contribuições para a saúde, pois as práticas artísticas unificadas ao método da Equoterapia estão
parecendo ser altamente benéficas para ajustes físicos, psicológicos e sociais, particularmente na
auto-descoberta, auto-expressão, relacionamentos e identidade social.
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OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA EM PACIENTES
PORTADORES DE AUTISMO

INTRODUÇÃO: Autismo Infantil é reconhecido como uma desordem neurológica que se
manifesta por desvios nas áreas da relação interpessoal, linguagem/comunicação e comportamento.
Há uma série de causas para essa condição: genética, fatores ambientais, autoimunidade,
neuroquímica e neuroimagem, problemas ocorridos durante a gestação, insultos perinatais e
ocorrências infecciosas e traumáticas. O dano nunca pode ser desfeito e a ação do sistema nervoso
nunca é normal, mas algum progresso pode ser obtido em quase todos os casos. O tratamento
deve tornar o indivíduo o mais independente possível em todas as áreas de atuação. Dentre estes
tratamentos há a Equoterapia. A Equoterapia é um método terapêutico educacional que busca o
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou com necessidades especiais. Por
intermédio do cavalo, o praticante de Equoterapia desfruta de uma terapia de autoconhecimento,
auxiliado pelo movimento tridimensional rítmico do andamento do cavalo, que imita a cadência
do andar humano. Além dos benefícios obtidos pelo movimento cadenciado do cavalo, têm-se
ainda os importantes benefícios obtidos pelo manejo do animal (alimentação, escovação, etc.),
que é importante no tratamento por trabalhar grandes grupos musculares, ajuste postural e eixo
de equilíbrio.. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é verificar os possíveis benefícios ganhos
com o tratamento da Equoterapia aplicado a pacientes autistas. MATERIAIS E MÉTODOS: Para
o desenvolvimento deste trabalho de caráter de pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros,
artigos científicos, revistas científicas e sites de cunho científico durante o período de Março a
Novembro de 2016. Os descritores para a pesquisa foram: Equoterapia, autismo. RESULTADOS:
Na bibliografia consultada, não foram encontradas evidencias de que o tratamento pelo método
equoterápico seja contra indicado ou que não traga benefícios e/ou resultados positivos para esta
patologia. O desenvolvimento da motricidade dos autistas na Equoterapia é altamente significativo
e pode repercutir de forma imediata nos hábitos de independência, nos aspectos afetivos, sociais e
cognitivos. Existem semelhanças entre o comportamento autista e atitudes do cavalo. Para ambos,
ruídos mais altos, mudanças na rotina e ambientes desconhecidos causam insegurança e grande
parte da comunicação que estabelecem depende da linguagem corporal. São observadas várias
melhoras psicomotoras e comportamentais nos pacientes autistas em tratamento equoterápico,
como: aumento na tolerância de permanência próxima aos animais; aumento na capacidade de
percepção corporal durante o movimento do equino, realizando corretamente o endireitamento
postural na manta; compreensão de solicitações verbais em relação ao contato com o equino e
realização destas com maior facilidade; ausência de sinais de expressão de aumento de ansiedade;
durante o contato com o ambiente e seus variados sons e movimentos, permanece tranquilo
indicando segurança e confiabilidade no que tem que realizar. CONCLUSÃO: Considera-se
que, a Equoterapia é muito benéfica para pacientes autistas, desenvolvendo um grande papel no
tratamento multidisciplinar ajudando o praticante a ter mais autoconfiança, afetividade e autonomia
em tarefas realizadas no dia a dia, além de estimular ganhos motores e físicos.
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ARTE EQUESTRE INCLUSIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
DAS INCURSÕES ARTÍSTICAS NO CONTEXTO
DA EQUOTERAPIA
INTRODUÇÃO: A arte é um reflexo do ser humano e pode representar e expressar
sua realidade, sendo uma atividade humana ligada a manifestação de ordem estética a partir
de percepções, emoções e ideias vivenciadas no cotidiano do autor. A equitação é considerada
há séculos a arte de montar a cavalo e compreende todas as práticas desportivas que envolvam
este animal. O cavalo tem sido utilizado como importante instrumento de reabilitação e no
desenvolvimento de pessoas com deficiência no contexto da Equoterapia. Nesse contexto, a arte e
a equitação podem ser utilizadas na Equoterapia para promover o desenvolvimento, a inclusão e a
participação social de pessoas com deficiência, dando origem a um novo conceito a Arte Equestre
Inclusiva. OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento do conceito Arte Equestre Inclusiva e a
experiência da utilização das modalidades artísticas, tendo como tema o cavalo, na promoção da
inclusão e participação social de pessoas com deficiência e suas famílias no contexto da Equoterapia.
MATERIAIS E MÉTODO: No ano de 2004, foi iniciado o projeto “Ao Passo da Arte”, no Centro
Interdisciplinar de Equoterapia da Polícia Militar do Pará em Belém, com a participação dos
praticantes, suas famílias e a equipe interdisciplinar do centro. Para realizar a preparação artística
dos participantes foram feitas parcerias com artistas que ministraram cursos nas áreas teatral, dança,
artes plásticas e música. Os critérios de inclusão dos praticantes e seus familiares foram a afinidade
com as modalidades artísticas e disponibilidade para os ensaios e treinamentos. Em paralelo, a
equipe interdisciplinar buscou arcabouço teórico para fundamentar essa intervenção nos conceitos
da arte equestre, acessibilidade cultural e participação social, desenvolvendo assim o conceito de
Arte Equestre Inclusiva. RESULTADOS: No período de 2004 a 2017, foram produzidas diversas
apresentações e exposições que tiveram como temática central o cavalo e sua relação com a evolução
da humanidade e todas envolveram praticantes, familiares e equipe, em processo de experimentação
e descoberta de habilidades. Foram realizadas uma exposição de pinturas feitas pelos praticantes e
seis apresentações realizadas dentro do picadeiro, utilizando o cavalo. Em 2017, pela primeira vez
as apresentações passaram a ser realizadas do ambiente do atendimento da Equoterapia; foram
feitas cinco apresentações em espaços abertos ao público, envolvendo dança, teatro, manipulação
de bonecos e arte circense. Em todas as atividades desenvolvidas foi estimulada a participação
dos praticantes e suas famílias não como espectadores, mas como atores, protagonistas de suas
próprias histórias, em um processo de empoderamento. CONCLUSÃO: A inserção de pessoas com
deficiência e suas famílias nas apresentações artísticas da Equoterapia, tendo o cavalo como tema
central, levou ao desenvolvimento de um conceito para fundamentar tal prática, a Arte Equestre
Inclusiva. Além disso, a participação nessas atividades promove a valorização e a descoberta de
habilidades e potencialidades, não apenas no contexto artístico, mas nos demais contextos dos
praticantes, potencializando o desempenho funcional e demonstrando o potencial da pessoa com
deficiência. Assim, as atividades artísticas desenvolvidas no contexto da Equoterapia promovem
cidadania e os direitos das pessoas com deficiência, estimulam a autonomia, a efetiva participação
e inclusão na sociedade.
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO PROCESSO DE
APROXIMAÇÃO NO AMBIENTE DE EQUOTERAPIA:
UM ESTUDO DE CASO

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza-se do cavalo como mediador para
trabalhar com pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais promovendo melhora nas
áreas motoras, cognitivas e emocionais desses indivíduos. Configura-se como método terapêutico
diferenciado dos consultórios ou clínicas, pois utiliza-se de estrutura e recursos diferentes
dos métodos convencionais. Também se diferencia pois o trabalho é realizado por equipe
multidisciplinar, contendo médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador
físico, equitador e psicólogo. O presente trabalho é um estudo de caso que tem como objetivo
destacar a prática do profissional psicólogo na Equoterapia, mediante ao processo de aproximação
da criança em relação ao cavalo. Cabe ressaltar que neste caso em especial, a criança atendida
tinha medo exacerbado de cavalos, o que inicialmente impedia o atendimento com montaria. Esse
trabalho consiste em um estudo de caso, contendo uma participante com diagnóstico de autismo,
praticante de Equoterapia na APAE de Xaxim. Os dados foram coletados após as sessões de
Equoterapia, e o estudo foi realizado através de observação do comportamento da criança e a sua
interação, anotações posteriores às sessões de intervenção em registro periódico. Como abordado
anteriormente, a praticante tinha medo de cavalos, o que impedia atendimentos de montaria.
O foco neste caso foi o processo de aproximação do animal, sendo realizada dessensibilização
sistematizada do animal com diversos métodos, tais como: (visualização do animal, aproximar-se
ao chão, alimentação do animal, escovação, aproximação na rampa para montaria) até chegar no
objetivo desejado que era a prática com montaria. Após as intervenções e mediações realizadas pela
psicóloga em conjunto com o equitador pode-se notar melhora dos comportamentos de medo que
a criança apresentava, tais como: mãos tremulas, gritos ao aproximar-se do animal, dificuldade de
chegar próximo às baias, dificuldade de tocar no cavalo mantendo-se a uma distância aproximada
de 02 metros do animal, entre outros. Além disso, extinguiram-se os mecanismos de defesa da
praticante para sair do estímulo aversivo (cavalo) como por exemplo a fuga, e/ou tentativas de
manipulação com os terapeutas para distanciar-se do animal, ou encerrar a sessão. Como resultado
final, a praticante adquiriu auto confiança necessária para montaria e após 03 meses de intervenção
realizou montaria com o animal. Atualmente a praticante tem uma relação afetiva com o cavalo,
consegue aproximar-se sem dificuldades, faz trabalho de alimentação, escovação, e carinho com
animal. Também realiza montaria e estão sendo trabalhadas suas habilidades com a rédea e guia
do animal. Pode-se perceber a importância do psicólogo na Equoterapia, neste caso, no processo
de aproximação - uma vez que este tem um papel fundamental dentro da equipe de trabalho
multidisciplinar. O processo de atuação profissional demonstra as possibilidades deste profissional
dentro do espaço de Equoterapia proporcionando melhoras significativas no praticante, elevando
suas habilidades e favorecendo sua aprendizagem, superação de medos, gerando possibilidades
de mudança e melhora nos aspectos emocionais/sociais.
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CAVALO ALADO: O VOO CONTINUA

INTRODUÇÃO: Equoterapia, prática reconhecida pelos Conselhos Federal de Medicina
e Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é um método terapêutico e educacional. Utiliza
o cavalo em uma abordagem multiprofissional no tratamento, principalmente de patologias
neurológicas e biopsicossociais e abrange três principais áreas, Saúde, Educação e Equitação.
Volteio terapêutico é uma atividade adaptada da equitação que une a prática dos exercícios
característicos da ginástica artística, com movimentos dinâmicos e estáticos, além de acrobáticos,
combinados a elementos da dança sobre o cavalo. A união permite ao volteador ajustar-se ao
movimento e ritmo do animal, exigindo, assim, uma harmonia nas funções globais. Pré-esportivo
é um dos quatro programas da Equoterapia hoje. O mesmo tem como objetivo proporcionar ao
praticante uma maior independência e autonomia, mesmo que, o terapeuta intervenha sempre
que necessário ou solicitado. Neste, a prática de equitação é visível, o praticante deve aprender a
sentir e se comunicar com o cavalo, e ambos devem entrar em sintonia, harmonia e leveza, o que
resulta ao indivíduo maior inserção e reinserção social. OBJETIVO: Desenvolver atividades do
Programa de Equoterapia Pré-esportiva e Volteio terapêutico para crianças e adolescentes que se
encontram em situação de vulnerabilidade social e suas famílias. MATERIAIS E MÉTODOS: As
atividades foram desenvolvidas em grupo, composto por 15 crianças e adolescentes, a partir de 10
anos de idade, matriculados em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da região central do
estado do Rio Grande do Sul, e, por consequência, seus familiares. Inicialmente, foi realizada uma
anamnese com os alunos e seus responsáveis, logo, as sessões foram semanais, de quarenta minutos,
assistidas por terapeutas das áreas da saúde e educação. Nestas foram priorizadas atividades de
socialização e inserção social, com o objetivo de desenvolver aspectos emocionais e psicológicos
dos alunos. Para isso, utilizou-se materiais diversificados junto ao cavalo, afim de transcorrer os
atendimentos de forma lúdica e de acordo com a prática do Volteio Terapêutico. Com os familiares
dos participantes, foram realizadas reuniões de orientação e retorno terapêutico, nas quais foram
proporcionadas trocas de experiências, esclarecimento de dúvidas e orientações. RESULTADOS:
Foi possível observar e relacionar o início das melhoras na sintomatologia dos alunos participantes
com o início e decorrer dos atendimentos em Equoterapia. Tais efeitos positivos foram observados
e relatados pelos pais e responsáveis, bem como pelos próprios praticantes. Nestes relatos, pode-se,
também, identificar melhorias nas relações interpessoais, autoestima, autoconfiança, afetividade,
socialização e, redução do estresse e ansiedade. Por consequência, o comportamento em sala de
aula teve uma efetividade, com melhora no trabalho em equipe das atividades realizadas, e houve
um aumento da motivação para realizar as atividades cotidianas, em aula e família. Os pais e/ou
responsáveis, apresentaram-se mais responsáveis e preocupados com o bom desenvolvimento
dos filhos, bem como, foram mais solícitos à escola para obter informações comportamentais
e pedagógicas dos mesmos. CONCLUSÃO: Foram observadas melhoras dos participantes em
áreas dos desenvolvimentos motor, psicológico, mental e social. Tais efeitos positivos nas áreas
mencionadas, refletiram na melhoria da aprendizagem e do comportamento, tanto no ambiente
escolar quanto familiar.
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UM OLHAR DA FISIOTERAPIA E DA FONOAUDIOLOGIA
SOBRE A POSTURA PRONO TRANSVERSAL E PRONO
LONGITUDINAL, COM PACIENTE TETRAPARÉTICA, EM
HIPOTERAPIA: RELATO DE UM CASO
OBJETIVO: O presente estudo tem como real objetivo o relato de um caso de uma criança,
praticante de Equoterapia, com paralisia cerebral espástica e atetose, levando em consideração
análise comparativa entre os ganhos observados após aplicação de duas estratégias utilizadas
pela fisioterapia e fonoaudiologia, relacionadas ao posicionamento da praticante sobre o dorso
do cavalo. Neste sentido, tais estratégias foram denominadas de prono transversal (posição I) e
prono longitudinal (posição II). METODOLOGIA: A partir de um caso atendido pela equipe de
fonoaudiologia e fisioterapia do Centro Interdisciplinar de Equoterapia da Polícia Militar do ParáCIEQ BELÉM PMPA foram realizados levantamentos dos registros do prontuário, relacionados
aos aspectos fonoaudiológicos e fisioterapêuticos, obtidos em três fases do tratamento: 1º- no
processo avaliativo inicial; 2º- durante intervenção com a postura I e; 3º- durante a utilização da
postura II. Em vistas ao prontuário, a coleta de dados foi balizada por protocolo de busca semiestruturado, com o intuito de verificar dados a respeito dos seguintes fatores: controle cervical,
tronco, quadril, respiração (coordenação pneumofonoarticulatória), tônus, reflexos primitivos,
movimento voluntário e de linguagem. Os resultados foram discutidos com achados descritos na
literatura pertinente. De um total de 58 sessões, 52 (cinquenta e duas) destinaram-se ao atendimento
na posição I e 06 (seis), na posição II. A discrepância entre o numero de sessões disponibilizadas
para tais estratégias ocorreu devido à baixa velocidade de respostas obtidas com relação na posição
I. Fato este que levou a equipe de terapeutas ao redirecionamento da estratégia relacionada à
postura, optando pela montaria com a posição II; tendo em vista a aproximação do período de
desligamento da praticante. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Crianças com tetraparesia espástica e
atetose, com grau de severidade V, de acordo com o sistema de classificação motora grossa (GMFM),
frequentemente necessitam de estímulos passivos e ativos durante a terapia. Nesse sentido,
estes procedimentos podem variar conforme as respostas individuais obtidas. No caso relatado
verificou-se respostas mais significativas quanto aos aspectos fonoaudiológicos e fisioterapêuticos,
após a adoção de nova estratégia, apesar do pouco tempo disponibilizado para tal atividade, pois
a praticante permaneceu mais ativa sobre o dorso do cavalo, com maior tolerância às atividades
propostas. Não foram encontrados relatos de casos semelhantes na literatura. CONCLUSÃO: No
referido caso as boas respostas quanto aos aspectos observados, evidenciadas principalmente
na 3ª fase do processo terapêutico, podem estar associadas a um aumento da sincronia do corpo
do praticante em relação ao corpo do cavalo, provocando assim uma maior fluência dos inputs
quanto aos eixos e planos da praticante. A posição II parece atuar como facilitadora no processo
de aprendizagem de novos esquemas motores e de linguagem (compreensão ou expressão verbal).
Mesmo considerando que cada criança possui suas peculiaridades, as vivências terapêuticas sempre
devem ser consideradas, pois exsurgem como um norte precursor para novas discussões sobre
estratégias mais eficazes durante o período de assistência, gerando reflexão mais abrangente e
profunda sobre crianças com o perfil semelhante ao do caso aqui reportado.
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EFEITOS DA EQUOTERAPIA NA AQUISIÇÃO MOTORA,
FUNCIONALIDADE E INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE UMA
CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN ASSOCIADA À
SÍNDROME DE WEST
Crianças portadoras da Síndrome de Down (SD) têm uma variação acentuada na
aquisição motora. A associação da Síndrome de West à Síndrome de Down pode acarretar maior
comprometimento no desenvolvimento motor da criança. Uma criança portadora de Síndrome de
Down associada à Síndrome de West pode apresentar atraso no desenvolvimento motor e baixo
desempenho funcional esperado para a idade. Assim sendo, o objetivo do estudo foi realizar um
estudo de caso retrospectivo, de uma criança com diagnóstico de Síndrome de Down associada à
Síndrome de West, que realizou um programa de Equoterapia associado à fisioterapia convencional.
O trabalho foi realizado no formato de estudo retrospectivo de um paciente que esteve em
atendimento na Clínica de Fisioterapia da UNIARA, e que possui o diagnóstico de Síndrome de
Down associada à Síndrome de West, com a idade de 4 anos, do sexo masculino. Foram coletadas
informações de antes, durante e após o tratamento de Equoterapia: dados de anamnese, exame
físico, avaliação funcional por meio da Pediatric Evaluation Disability Inventory (PEDI) e o perfil
sensorial. O tratamento de Equoterapia foi realizado com a criança, durante 30 minutos, com uma
frequência de uma vez por semana, durante 12 semanas. A fisioterapia convencional foi realizada 2
vezes por semana, com duração de uma hora de sessão, ao longo dessas 12 semanas. Os resultados
foram analisados de forma descritiva por meio da apresentação dos dados de anamnese e de
avaliação geral, com caracterização do paciente e apresentação descritiva dos dados encontrados nas
escalas antes, durante e após as 12 semanas de tratamento. Foram obtidos os seguintes resultados
por meio do Perfil Sensorial Infantil na área de procura sensorial de uma diferença clara para uma
diferença provável; na área de reatividade emocional ele se manteve em desempenho típico; na área
baixa resistência/tônus de uma diferença clara para um desempenho típico; na área sensibilidade
sensorial/oral se manteve em uma diferença provável; na área inatenção/distraibilidade de uma
diferença provável para um desempenho típico; na área de mau registro de uma diferença clara
para um desempenho típico; na área sensibilidade sensorial de diferença clara para desempenho
típico; na área sedentarismo se manteve em diferença clara; na área percepção/motor fino se manteve
em diferença clara. Na avaliação de exame físico, a criança apresentou melhora na força muscular
em membros superiores e membros inferiores, destacando-se entre eles os grupos musculares de
flexores e extensores de dedos das mãos, punhos, cotovelos, ombro e joelho; extensores de quadril;
pronadores e supinadores; pantiflexores, dorsiflexores, inversores e eversores do pé. Na escala
PEDI os ganhos foram satisfatórios na área de auto cuidado 15 para 21 pontos, na área mobilidade
em habilidades funcionais 7 para 13 pontos, na área função social 8 para 16 pontos. Concluímos
que a Equoterapia teve um efeito muito benéfico na aquisição motora, funcionalidade e integração
sensorial da criança que apresenta Síndrome de Down associada à Síndrome de West, minimizando
os déficits de atraso ocasionados pela associação das doenças. Palavras chaves: Síndrome de Down,
Aquisição motora, Funcionalidade, Percepção Sensorial, Equoterapia.
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FONOAUDIOLOGIA NA EQUOTERAPIA: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUÇÃO: A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em uma
abordagem interdisciplinar nas áreas da equitação, saúde e educação, buscando o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com deficiências. Nessa abordagem é indispensável a participação de uma
equipe interdisciplinar, interligando conhecimentos de diversas áreas instigando os profissionais
a aplicarem seus métodos de tratamento em diferentes contextos e situações. Dessa forma, os
fonoaudiólogos têm demonstrado muito interesse na Equoterapia, adequando a prática clínica ao
ambiente lúdico, motivador e prazeroso do picadeiro. OBJETIVO: Este estudo buscou identificar
as atribuições dos fonoaudiólogos em atividades terapêuticas desenvolvidas na Equoterapia,
segundo as publicações disponibilizadas na área. MATERIAIS E MÉTODO: Trata-se de um estudo
exploratório e analítico-descritivo, realizado por meio de pesquisa bibliográfica e revisão integrativa
de literatura sobre Equoterapia e Abordagem Fonoaudiológica na Equoterapia no site da Bireme
(Biblioteca Regional de Medicina), sendo consultadas as bases de dados do LILACS e MEDLINE,
no site da PUBMED, além de outros sítios especializados e demais documentos que abordam o
tema. RESULTADOS: Foram analisados 14 documentos e foi possível observar que há espaço para o
profissional fonoaudiólogo neste método de tratamento. CONCLUSÃO: A atuação fonoaudiológica
na Equoterapia compreende um trabalho interdisciplinar, com resultados positivos em relação ao
estímulo da linguagem, comunicação, voz, equilíbrio, audição e processamento de informações,
motricidade orofacial, tônus postural e padrão respiratório, e aprendizagem do praticante de
Equoterapia. Além disso, a fonoaudiologia inserida na equipe interdisciplinar, durante as práticas
de Equoterapia, também é responsável por auxiliar no planejamento do processo terapêutico e
orientar os pais e demais profissionais sobre sua atuação, proporcionando uma forma alternativa
de tratamento e melhor qualidade de vida aos pacientes.

117

Po:
Autor(a):
Email:
Co-autores:

A0243
LÍVIA CRUZ DE SOUZA
liviaftp@gmail.com
Fernando Copetti
Ana de David
Fabiana Moraes Flores
Jéssica Maíssa Gonçalves de Souza
Andréa Gomes Moraes

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA EQUOTERAPIA NO BRASIL –
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
INTRODUÇÃO: A utilização do cavalo como método de reabilitação não é uma descoberta
recente, há registros na literatura de 460-377 anos a.C., ocorrendo uma evolução ao longo dos
anos. No Brasil, esse método chamado de Equoterapia® teve um grande marco com a criação
da Associação Nacional de Equoterapia em 1989 afim de transmitir a doutrina brasileira, bases e
fundamentos. Essa técnica foi divulgada e tem sido cada vez mais utilizada em diversas condições
diagnósticas afim de proporcionar melhorias biopsicossociais e melhor qualidade de vida aos
praticantes. OBJETIVO: Avaliar a produção científica no Brasil sobre a Equoterapia por meio de
revisão sistemática afim de investigar a quantidade de publicação, os periódicos em que os artigos
foram publicados e o fator de impacto, a qualidade metodológica, os diagnósticos utilizados
nos estudos, as variáveis e instrumentos e seus desfechos, as características da intervenção para
fornecer uma maior compreensão desse método de reabilitação, podendo auxiliar na prática clínica
e oferecer subsídios para pesquisas futuras. MÉTODOS: Foi realizada uma busca sistemática
das publicações para selecionar artigos completos no idioma português com a palavra-chave
equoterapia e seus respectivos descritores em Ciências da Saúde. A estratégia de busca por meio
de dois avaliadores independentes ocorreu de janeiro a outubro de 2017 e incluiu as bases de
dados eletrônicos: LILACS, Google Acadêmico, SciELO e CAPES. Utilizou-se também a função
“artigos relacionados” e a identificação de outros estudos através da busca manual nas seções de
referência dos artigos encontrados. Todos os estudos foram submetidos a uma avaliação qualitativa
da metodologia empregada por meio da escala PEDro sendo avaliado os indicadores de qualidade
da evidência apresentada. RESULTADOS: Na busca inicial foram encontrados 63 artigos. Foram
excluídos artigos que não tinham sido publicados em português, replicados em mais de uma base
de dados, artigos apresentados em congressos e que não estavam disponíveis na íntegra. Portanto,
após essa exclusão, 54 artigos foram utilizados na análise. Os resultados foram discutidos seguindo
os aspectos: revista publicada e fator de impacto, tipo de investigação metodológica, caracterização
dos participantes, instrumento de avaliação, descrição das sessões e efeitos da intervenção. De modo
geral, vários periódicos indexados publicam estudos em Equoterapia com fatores de impactos
diferenciados. Foram encontrados artigos entre os anos de 2003 e 2017 com aumento substancial
da publicação nos últimos 5 anos. Os diagnósticos são variados nos estudos com predominância
para a paralisia cerebral e síndrome de Down. As intervenções não seguem um padrão e variaram
de uma a 40 sessões, com maior frequência entre uma e duas sessões semanais. Quanto à duração
da sessão o mais utilizado foi 30 minutos. É comum estudos não especificarem o atendimento e
as características do cavalo. As variáveis mais estudadas foram controle e equilíbrio postural e
elementos psicomotores por meio de instrumentos variados. CONCLUSÃO: Apesar do aumento
da produção científica em Equoterapia com aumento da qualidade metodológica há lacunas
que poderão ser respondidas para embasar ainda mais a prática clínica e a realização de estudos
com abordagens mais aprofundadas principalmente em outras condições como ortopédicas e
cardiorrespiratórias.
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ABORDAGEM PSICOMOTORA BASEADA NA FISIOTERAPIA,
EM UMA CRIANÇA COM SÍNDROME DE ASPERGER - A
EQUOTERAPIA NO CONTEXTO DO PERFIL SENSORIAL
A Síndrome de Asperger é reconhecida como um transtorno invasivo do desenvolvimento
que apresenta características do transtorno do espectro autista (TEA). Crianças com Síndrome de
Asperger apresentam muitos sinais que correspondem ao “autismo de alto funcionamento”. Esta
síndrome também é caracterizada por pobres interações sociais, comportamentos compulsivos,
padrões de fala estranha e atitudes típicas. Além disso, indivíduos com Síndrome de Asperger
podem exibir uma relação incomum na percepção, processamento e respostas a determinados
estímulos sensoriais decorrente de diversas experiências no seu cotidiano. Estas disfunções
são frequentemente definidas como objetivos no processo de reabilitação, tanto por terapias
convencionais quanto por outros métodos de intervenções. Dentre os métodos e terapias existentes,
a Equoterapia é considerada um método educacional e terapêutico, com uma abordagem
multidisciplinar que possibilita o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências
e/ou com necessidades especiais. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da Equoterapia
através de uma visão fisioterapêutica abordando a psicomotricidade e o perfil sensorial de uma
criança com Síndrome de Asperger. Além disso, buscamos averiguar a influência das abordagens
pedagógicas e seus benefícios como fundamento para melhora da qualidade de vida deste
indivíduo. Deste modo, foi realizado um estudo clínico baseado em metodologia qualitativa, onde
ocorreu o acompanhamento de uma criança com Síndrome de Asperger no período de dezesseis
semanas sendo dois atendimentos semanais num centro de Equoterapia. As atividades realizadas
foram alimentação, escovação, manejo do cavalo e montaria. O desenvolvimento do estudo teve
como norteadoras duas avaliações iniciais, Sensory Processing Measures (SPM), e Escala de
Desenvolvimento Motor (EDM), além de entrevistas com os pais. Por meio deste estudo foi possível
observar que as intervenções realizadas, resultaram em alterações significativas no quociente motor
geral a partir dos resultados quantitativos apresentados nas avaliações. Além disso, a Equoterapia
facilita o aprendizado motor por oferecer um ambiente multissensorial, estimulando-se o sistema
vestibular, sistema visual e proprioceptivo, e, deste modo, induz a mudanças na organização e na
plasticidade neuronal, além de desenvolver novas percepções.
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A FORÇA MEDIADORA DA ÁGUA NA CONSTRUÇÃO DO
VINCULO AFETIVO PRATICANTE-CAVALO
O banho dos cavalos, atividade muito comum nos Centros de Equoterapia no Brasil,
é utilizado em uma perspectiva mais lúdica que terapêutica. Compreender a força simbólica
da água e do cavalo e sua convergência nesta atividade nos permite, enquanto profissionais
da Equoterapia, ressignificá-la para uma relação lúdico-terapêutica. Uma revisão teórica dos
símbolos arquetípicos água e cavalo, principalmente dos escritos de Carl Gustav Jung, nos auxilia
a compreender esta atividade que precisa ser mais bem sentida, experienciada e vivida por todos.
A atividade do banho dos cavalos convertendo-se em atividade lúdico-terapêutica potencializa o
vínculo afetivo do praticante com o cavalo, especialmente nos praticantes que apresentam maiores
dificuldades de contato físico com este animal devido ao medo ou limitações de expressões do
contato com a realidade. A água enquanto símbolo do arquétipo da mãe que nos dá segurança,
afeto e consequentemente vida é uma dos responsáveis por este “relaxamento” que a água nos faz
sentir, possibilitando os ganhos do afeto e os ganhos sensoriais no contato com o cavalo, tornandose assim uma forte mediadora para o vínculo praticante-cavalo. O cavalo por sua vez enquanto
condutor do inconsciente, que permite com sua força simbólica a conexão entre as dimensões da
psique humana, proporciona em alguns momentos o restabelecimento de elementos dissociados
e viabilizando novos elementos de organização e ação e, consequentemente, o desenvolvimento
psicológico. Esta função simbólica do cavalo de Psicopompo, guiando o indivíduo para vida de
relação e um maior contato com a realidade e a água enquanto mediadora do afeto tem no banho
dos cavalos uma clara observação de resultados, principalmente no foco maior do praticante na
atividade e na relação com o animal, como por exemplo: expressões verbais e não verbais de
carinho, alegria e entusiasmo para realizá-la. A convergência desses dois símbolos arquetípicos na
atividade do banho dos cavalos propicia uma experiência mais intensa e sensível dos praticantes,
abre seus canais de comunicação com o mundo, com as pessoas e com o cavalo. Os profissionais
de posse de tal conhecimento ampliam sua percepção e compreensão dos comportamentos do
praticante na hora do banho dos cavalos e com as intervenções claras e conscientes podem fazer
de um momento de lazer um momento terapêutico.
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INCLUSIÓN Y TRABAJO CON ADOLESCENTES DE
CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL CRITICO EN
UN CENTRO DE REHABILITACIÓN ECUESTRE
En el año 2010 en el Centro N°1 del CENAFRE comenzamos a desarrollar un proyecto
piloto, con la ONG Botijas que atiende y trabaja con niños y adolescentes de contexto social,
económico y cultural crítico, de una zona periférica de la ciudad de Montevideo. Comenzamos
a trabajar con un grupo de 10 adolescentes y en un comienzo, la idea principal era brindarles un
espacio recreativo en donde pudieran tener un contacto con los caballos y todo su entorno, pero
con el pasar de las sesiones pudimos apreciar los beneficios positivos que recogíamos al finalizar
las mismas y esos objetivos que eran muy básicos se fueron transformando en propuestas mas
ambiciosas y con cada vez mas contenidos y con mas objetivos a plantear y a cumplir. Con el
respaldo de los referentes de la ONG y el equipo multidisciplinario del centro se fueron elaborando
diferentes estrategias de trabajo a la que llamamos:” EQUINOTERAPIA SOCIAL”. Dentro de las
diferentes propuestas estaban el cuidado y mantenimiento del caballo, su establo y equipo, iniciación
a la monta , equitación básica y volteo, curso de auxiliares guías en las sesiones de terapia con
pacientes con diferentes discapacidad, cuadernos y agendas de trabajo en donde registraban los
nuevos conocimientos y hacían tareas domiciliarias. Destacamos que mucho de estos niños tenían
caballos en sus casas con los cuales sus familiares realizaban la clasificación de residuos por la
ciudad y el bienestar de esos equinos cambio de forma muy positiva por los conocimientos que
estos jóvenes iban adquiriendo. Hoy en día bajo esta modalidad se trabaja con 6 instituciones más
en el Centro N°1 atendiendo una población de 60 alumnos y con más de 20 instituciones más en
los otros centros pertenecientes al CENAFRE en todo el país.
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LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y TERAPÉUTICAS CON LA ASISTENCIA DE CABALLOS
EN URUGUAY, HISTORIA, ANTECEDENTES Y
ACTUALIDAD DEL “CENTRO NACIONAL DE FOMENTO
Y REHABILITACIÓN ECUESTRE
A principios del 1990 se comenzó a trabajar con la terapia ecuestre en nuestro país, siendo
la Escuela de Equitación del Ejercito una de las instituciones pioneras, que en el año 1995 inicio un
proyecto piloto, en donde un grupo de adolescentes con síndrome de Down concurría a realizar
actividades de tipo recreativas. Los beneficios se comenzaron a ver muy rápidamente, interesándose
más instituciones de todo el país que trabajaban con personas con diferentes discapacidades en
recibir los beneficios de la terapia. Debido al gran auge obtenido , se envió a capacitarse al exterior
(Italia,Brasil,USA) a profesores de equitación y profesionales de la Salud para poder obtener más
información de la terapia y poder así obtener el respaldo teórico y la experiencia práctica para
trabajar con mas patologías. En el año 2002 ya había 15 centros en todo el país ubicados en unidades
del Ejército, brindando l terapia de forma gratuita, a 350 personas con diferentes discapacidades
cognitivas y físicas. Producto del crecimiento y demanda por la terapia que existía en todo el país,
se vio la necesidad de crear un órgano que regulara el funcionamiento de de la misma y de los
centros. El Ejercito a través del Ministerio de Defensa presenta un proyecto para crear el “Centro
Nacional de Fomento y Rehabilitación Ecuestre “(Ce,Na,F,R,E,) con alcance nacional y con sede
en la Escuela de Equitación del Ejercito, el cual el 1° de Julio del 2003 es aprobado por un decreto
del Poder Ejecutivo. En la actualidad el Ce.Na.F.R.E. cuenta con 41 centros Militares y Civiles
asociados en todo el país que atienden una población mensual de 1500 personas con diferentes
discapacidades y patologías de forma gratuita. Desde el año 2003 se imparte también un curso
de formación de Instructores en Rehabilitación Ecuestre, el cual a lo largo de los años ha sufrido
modificaciones, siendo en la actualidad una formación terciaria de tipo universitaria con una
duración de 18 meses, siendo uno del curso más completo de la región. Importantes reconocimientos
a nivel nacional e internacional se han obtenido, destacándose la obtención del Premio FEI AWARDS
2013. Se destaca también la concreción de importantes proyectos y convenios a nivel nacional que
han logrado que el estado a través de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social logre subsidiar
y apoyar económicamente las sesiones de terapia brindadas por los centros Ce.Na.F.R.E. En los
niveles deportivos tanto en paraecuestre como en equitación especial y adaptada nuestro país y
nuestro centro ha logrado obtener un muy buen nivel ,destacándose intencionalmente participando
en Eventos mundiales y regionales obteniendo excelentes resultados.
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