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CURSO BÁSICO DE EQUOTERAPIA 
 
 
 
 
 

 FINALIDADE  
 
Conscientizar profissionais das áreas de saúde, educação e equitação da 

necessidade e importância do trabalho integrado da equipe interdisciplinar de um Centro 
de Equoterapia. 
 
 
 

 OBJETIVOS GERAIS   
 

• Compreender técnicas específicas das áreas de saúde, educação e 
equitação, utilizadas na equoterapia. 

 

• Compreender o desempenho das atividades de equoterapia, utilizando o 
cavalo como instrumento cinesioterapêutico. 

 

• Fornecer subsídios essenciais à criação e funcionamento de um centro de 
equoterapia. 

 

• Destacar a importância do profissional de equitação como membro da 
equipe interdisciplinar de um centro de equoterapia. 

 

• Conscientizar sobre os riscos da improvisação nas técnicas equoterápicas. 
 

• Compreender a importância da ANDE-BRASIL como órgão normativo e 
técnico da equoterapia no Brasil. 
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HISTÓRICO DA EQUOTERAPIA NO MUNDO  
 

Ary R. Carracho Horne e Lelio de Castro Cirillo 

 

O uso do exercício eqüestre, com a finalidade de reeducação psicomotora dos 
portadores de deficiência, não é uma descoberta recente, como faria pensar o interesse 
surgido há algum tempo por esta prática. 

 

HIPÓCRATES DE LOO (458 - 370 a.C.), no seu Livro das Dietas, 
aconselhava a equitação para "regenerar a saúde e preservar o corpo humano de muitas 
doenças, mas sobretudo para o tratamento da insônia". Além disso, afirmava que a 
"equitação praticada ao ar livre faz com que os músculos melhorem o seu tônus". 

 

ASCLEPÍADES DA PRÚSSIA (124 - 40 a.C.). Recomendava o movimento 
do cavalo a pacientes caquéticos, gotosos, hidrópicos, epilépticos, paralíticos, 
apopléticos, letárgicos, frenéticos e também para os acometidos de febre terçã. 

 

GALENO (130 - 199 d.C.). Consolidador e divulgador dos conhecimentos da 
medicina ocidental como médico particular do Imperador Marco Aurélio - que era um 
pouco lento nas suas decisões – recomendou-lhe a prática da equitação como forma de 
fazer com que decidisse com mais rapidez. 

 

IDADE MÉDIA . Também na ciência árabe, tão ligada à cultura eqüestre, 
encontram-se, nesse período, registros do benefício ligado a essa atividade. Foram até 
encontradas partes de um primeiro texto de pedagogia com o uso geral da disciplina 
eqüestre, redigido por alguns mestres hititas. 

 

MERKURIALIS (1569). Em sua obra De arte gymnastica, menciona uma 
observação feita por Galeno, de que a equitação absolutamente não detém a posição 
secundária entre os exercícios e ginásticas, pois exercita não só o corpo, mas também os 
sentidos. O autor faz menção aos diferentes tipos de andadura, diz que a equitação 
aumenta o "calor natural" e remedia a "escassez de excreções". No início do século 
XIV, Cesare Borgia afirmou que "aquele que deseja conservar uma boa forma física, 
deverá cavalgar". 

 

THOMAS SYDENHAM (1624-1689). Em 1681, aconselha, em seu livro 
sobre a gota (Tractatus de podraga) (N.T. Tratado sobre a gota), praticar assiduamente 
o esporte eqüestre. Talvez isto se deva ao fato de ele ter sido capitão de cavalaria 
durante a guerra civil. Em Observationes Medicales (1676), já tinha afirmado que "a 
melhor coisa que eu conheço para fortificar e reanimar o sangue e a mente é montar 
diariamente e fazer longos passeios ao ar livre", conseqüentemente, aconselhando esta 
atividade como sendo um tratamento ideal até para tuberculose, cólicas biliares e 
flatulência e chegando a colocar seus próprios cavalos à disposição de pacientes pobres. 

Essa tese foi aceita favoravelmente por George E. Stahl (1660 - 1734) e pelo 
médico pessoal da imperatriz Maria Tereza da Áustria, que pertencia à primeira escola 
de medicina de Viena. De acordo com este último, de fato, as fibras musculares tor-
navam-se menos excitáveis praticando-se este esporte, razão pela qual diminuíam os 
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episódios de hipocondria e de histeria. Em 1719, Friedrich Hoffmann escreve sua obra 
Instruções aprofundadas de como uma pessoa pode manter a saúde e livrar-se de 
graves doenças através da prática racional de exercícios físicos. Nela, Hofmann dedica 
um capítulo à equitação e a seus imensos benefícios, definindo o passo como sendo a 
andadura mais salutar. Francisco Fuller (1654 - 1734), no tratado De Medicina 
Gymnastica, publicado em l704, descreve em 46 páginas a equitação como sendo um 
método eficaz contra a hipocondria, sendo que ele próprio havia testado esse método. 

 

CHARLES S. CASTEL (l734). O abade de St. Pierre, para aliviar o ônus 
econômico representado pelo custo de um cavalo e a necessidade de pistas cobertas, a 
serem usadas quando as condições meteorológicas não permitissem a prática desportiva 
ao ar livre, inventou uma "cadeira vibratória" que denominou tremoussoir, lembrada até 
por Voltaire, que mencionou tê-la usado, com enorme benefício para a cura de uma 
espasticidade obstinada que o afligia. 

 

SAMUEL T. QUELMALZ  (1687-l758).  Médico de Leipzig, na Alemanha, 
também inventou, em 1747, uma máquina eqüestre, demonstrando como o problema do 
movimento e dos exercícios físicos era encarado pelos médicos da época. Esta máquina 
era uma espécie de guindaste, que imitava da melhor forma possível os efeitos 
produzidos pelo movimento do cavalo. Em sua obra A saúde através da equitação, 
encontramos pela primeira vez uma referência ao movimento tridimensional do dorso 
do cavalo. 

 

JOHN PRINGLE (1707-1782). Nas Observações acerca das doenças dos 
militares (1752), afirmou que o exercício eqüestre é um elemento valioso para preservar 
a saúde dos exércitos, "como se pode observar nas doenças epidêmicas, às quais a 
infantaria está mais sujeita do que a cavalaria". 

 

GIUSEPPE BENVENUTI (Itália).  Médico das termas dos Banhos de Lucca, 
em 1772, interessou-se pelo assunto e dedicou a Sigismundo Chigi, príncipe de Farneta, 
com os votos de "restabelecimento da saúde com esta prática" o livro, As Reflexões 
acerca dos efeitos do movimento a cavalo, onde diz que a equitação, além de manter o 
corpo são e de promover diferentes funções orgânicas, causa uma ativa função 
terapêutica. 

 

JOSEPH C. TISSOT. Em 1782, tratou exaustivamente dos efeitos dos 
movimentos eqüestres em seu livro Ginástica Médica ou Cirúrgica ou Experiência dos 
Benefícios Obtidos Pelo Movimento. Além dos efeitos positivos, Tissot também 
descreveu, pela primeira vez, as contra-indicações da prática excessiva deste esporte. De 
acordo com o autor, existem três formas de movimento: ativa, passiva e ativo-passiva, 
que é típica da equitação, Ele ilustra os diferentes efeitos das várias andaduras, entre 
elas o passo, considerado como sendo a mais eficaz do ponto de vista terapêutico.  

 

GOETHE (1740-1832). Poeta alemão, cavalgava diariamente até seu 55º ano 
de vida e reconheceu o valor salutar das oscilações do corpo, acompanhando os 
movimentos do animal, a distensão benéfica da coluna vertebral, determinada pela 
posição do cavaleiro sobre a sela e o estímulo delicado, porém constante, feito à 
circulação sangüínea. Em seu estudo para Weimar, o poeta utilizava uma cadeira em seu 
escritório, semelhante a uma sela de cavalo. 
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A citação seguinte pertence a Goethe: “O motivo pelo qual o adestramento tem 
uma ação tão benéfica sobre as pessoas dotadas de razão é que aqui é o único lugar no 
mundo onde é possível entender com o espírito e observar com os olhos a limitação 
oportuna da ação e a exclusão de qualquer arbítrio e do acaso. Aqui homem e animal 
fundem-se num só ser, de tal forma que não sei se saberia dizer qual dos dois está 
efetivamente adestrando o outro”. 

 

GUSTAVO ZANDER (sueco), Fisiatra e mecanoterapeuta. Em 1890, foi o 
primeiro a afirmar que as vibrações, transmitidas ao cérebro com 180 oscilações por 
minuto, estimulam o sistema nervoso simpático. Isto ele comprovou, mas sem associar 
ao cavalo. 

Em 1984, quase cem anos depois, o médico e professor Dr. DETLVEV 
RIEDER, chefe da unidade neurológica da Universidade Martin Luther, da Alemanha, 
mediu estas vibrações sobre o dorso do cavalo ao passo e - incrível coincidência - 
verificou-se que correspondem exatamente aos valores que ZANDER havia 
recomendado. 

 

HOSPITAL ORTOPÉDICO DE OSWENTRY (Inglaterra).  Em 1901, foi 
fundado o primeiro hospital ortopédico do mundo e em função da guerra dos Boers na 
África do Sul, o número de feridos era muito grande. Uma dama inglesa, patronesse 
daquele hospital, resolveu levar os seus cavalos para lá, a fim de quebrar a monotonia 
do tratamento dos mutilados. Este é o primeiro registro de uma atividade eqüestre ligada 
a um hospital. 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE OXFORD (1917) . Fundou o primeiro 
grupo de equoterapia para atender o grande número de feridos da 1ª Guerra Mundial, 
também com a idéia fundamental de lazer e de quebra de monotonia do tratamento. 

 

LIZ HARTEL (Dinamarca). Aos 16 anos, foi acometida por uma forma 
grave de poliomielite, a ponto de, durante muito tempo, não ter possibilidade de 
deslocamento, a não ser em cadeira de rodas e depois, muletas. Só que ela praticava 
equitação antes e, contrariando a todos, continuou a praticá-la. Oito anos depois, nas 
Olimpíadas de 1952, foi premiada com a medalha de prata em adestramento, 
competindo com os melhores cavaleiros do mundo. O público só percebeu seu estado 
quando ela, ao apear do cavalo para subir ao pódio, teve de se valer de duas bengalas 
canadenses. Esta façanha foi repetida 4 anos depois, nas Olimpíadas de Melbourne, em 
1956. 

A partir destes feitos, os resultados obtidos por ela despertaram a atenção da 
classe médica, que passou a se interessar pelo programa da atividade eqüestre como 
meio terapêutico, tanto que, em 1954, na Noruega, aparecia a primeira equipe 
interdisciplinar formada por uma fisioterapeuta e seu noivo, que era psicólogo e 
instrutor de equitação (ELSBET). Em l956, foi criada a primeira estrutura associativa na 
Inglaterra. 

Mais recentemente, foi retomado o uso do cavalo como instrumento 
cinesioterapêutico na reabilitação das deficiências. Os primeiros países a se 
preocuparem com este tratamento foram os países escandinavos e os de língua anglo-
saxônica limitando porém esta atividade, a fins recreativos. 
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FRANÇA. A reeducação eqüestre nasceu em 1965, como mencionam De 
Lubersac e Lalleri na introdução de seu manual intitulado A Reeducação Através da 
Equitação (1973), se bem que, em 1963, esta já fosse utilizada empiricamente, como 
menciona Killilea em seu livro De Karem com amor, onde conta a história de uma 
jovem deficiente reeducada com a equitação e a natação. 

Na França, logo notaram como esta atividade é uma possibilidade de o 
portador de deficiência se recuperar e valorizar as próprias potencialidades. 

Em 1965, a equoterapia tornou-se uma matéria didática e, em 1969, teve lugar 
o primeiro trabalho científico de equoterapia no Centro Hospitalar Universitário da 
Universidade de Salpentire, em Paris.  

Em 1972, foi feita a defesa da primeira tese de doutorado em medicina, em 
reeducação eqüestre, na Universidade de Paris, em Val-de-Marne, pela Dra. Collette 
Picart Trintelin. 

1974 - FRANÇA (Paris) - Foi realizado o 1º Congresso Internacional, que a 
cada três anos se repete. 

1985 - ITÁLIA (Milão) - Neste Congresso, foi criada a Federação 
Internacional de Equoterapia, Federation Riding Disabled International 
(FRDI), hoje com sede na Bélgica. 

1988 - CANADÁ (Toronto). No 7º Congresso Internacional, foram debatidas 
as abordagens abaixo discriminadas, do emprego do cavalo com fins 
terapêuticos. 

• A primeira , seguida pela Grã-Bretanha e países escandinavos, que 
utilizam a expressão “Equitação para Deficiente”, nasceu há mais  de 
70 anos.  

 A prioridade é o efeito lúdico, isto é, prazer e esporte como 
estimuladores dos efeitos terapêuticos. 

• A segunda, na Alemanha e nos demais países de língua alemã, 
acentua-se o lado técnico-científico e a atividade  é setorizada:  

- Hipoterapia – apenas para situações patológicas com bons 
prognósticos. 

- Volteio, muito utilizado para problemas psíquicos; 

- Pré-esporte. 

• A terceira, a de estabelecer normas para manter a idoneidade da 
atividade e a qualificação de pessoal que vai utilizar o cavalo como  
instrumento terapêutico. 

A França adota esta corrente e dela originou a linha italiana, que ampliou  e 
desenvolveu a temática, chegando finalmente à completa maturidade e independência.  

Esta atividade na França tem duas denominações: “Equotherapie” e 
“Equitation  Therapeutique”, utilizando, também, o termo genérico “Therapie Avec le 
Cheval”. Na Itália, para a atividade como um todo, usa-se a expressão Terapia por Meio 
do Cavalo (TMC) e também Reeducação Eqüestre.  

O nome da Associação Italiana é Associazione Nazionale Italiana di 
Riabilitazione Equestre (ANIRE) e adota quatro momentos fundamentais no uso do 
cavalo, que são: 
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Hipoterapia – cavalo como instrumento cinesioterapêutico 

Reeducação eqüestre – cavalo como instrumento pedagógico 

Pré-esporte – cavalo como promotor da realidade social 

Esporte – cavalo como promotor da inserção social 

Hipoterapia: é onde o cavalo se torna um instrumento dotado de ritmo, 
oscilação e corpo. Encontramos dois níveis de atuação: deficiente em situação apodal, 
quadrípede e bípede, ou ainda psicoses graves, insuficiência mental e distúrbios 
relacionais. 

Reeducação eqüestre propriamente dita, ou bem o setor de coordenação global 
com fins pedagógicos: utiliza-se a arte eqüestre em seu máximo e é indicada a pacientes 
com um mínimo de autonomia. Seu objetivo é a capacidade de conduzir o cavalo. 

Pré-esporte: atividade na qual os praticantes trabalham em grupo, com o 
objetivo de organizar o espaço e o tempo e para preparar-se para sua inserção na 
sociedade. Aqui são ensinados o trote e  galope. 

Esporte: onde o portador de deficiência é inserido (ou reinserido) na sociedade 
para todos os fins e isto resulta numa socialização das próprias agressividades e de uma 
melhora na estruturação da personalidade. Assim, os jovens podem ter acesso a vários 
esportes eqüestres, como diferentes concursos hípicos, caças, ataques, etc.  

1988- BRASIL (Brasília - DF) – 10 de maio, primeira viagem de estudo à 
Europa, para aprofundar o conhecimento sobre Equoterapia e as formas 
de organização da atividade. 

1989- BRASIL (Brasília - DF) - Fundação da Associação Nacional de 
Equoterapia - ANDE-BRASIL. 

1990- BRASIL (Brasília - DF) - primeira sessão de Equoterapia com pacientes, 
realizada no centro da ANDE-BRASIL, com apoio dos profissionais de 
saúde do Hospital do Aparelho Locomotor - SARAH. 

1991-  BRASIL (Brasília - DF) - 1º Encontro Nacional de EQUOTERAPIA 
com apoio da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (CORDE) do Ministério da Justiça e da 
Universidade Paulista (UNIP - Objetivo) e 1º Curso de Extensão de 
EQUOTERAPIA, ministrado pela Dra. Danièle Nicolas Cittério - 
diretora da Escola Nacional da Associazione Nazionale Italiana di 
Reabilitazione Equestre - ANIRE- ITÁLIA- Milão. 

 

Tradutores: Ary R. Carracho Horne e  Lelio de Castro Cirillo 

Referências: 

• Anais do Congresso da FRDI, em Milão, 1985. 

• Palestra da Dra. Daniele Nícolas Citterio no   1º Encontro Nacional de 
Equoterapia no Brasil. 
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BASES E FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS DA  
EQUOTERAPIA NO BRASIL  

 
 
 
1. FINALIDADE 

Este documento tem por finalidade consolidar a doutrina da Equoterapia tal como 
conceitua a ANDE-BRASIL e é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. 

 

2. OBJETIVOS 

• Conhecer a ANDE-BRASIL, seus aspectos legais e suas finalidades. 

• Conhecer a origem da palavra Equoterapia. 

• Conhecer e aprender a doutrina da equoterapia, sua abrangência, bases e 
fundamentos. 

• Conhecer e aprender a metodologia de aplicação da equoterapia. 

• Tomar ciência do reconhecimento da equoterapia como método terapêutico e 
educacional. 

 

3. HISTÓRICO 

Após viagens de estudo por vários países europeus e muita reflexão, formulou-se 
uma estratégia de implantação e institucionalização das práticas terapêuticas feitas com 
o cavalo e a cavalo, dentro de uma doutrina nacional, formulada por profissionais 
brasileiros das áreas de saúde, educação e equitação, obedecendo a legislação brasileira, 
nossas peculiaridades e formação cultural. Buscou-se também, o propósito de evitar que 
este magnífico método de reabilitação e educação proliferasse de forma desordenada, 
dificultando, mais tarde, sua normatização, ordenação e controle e, até mesmo, o 
reconhecimento técnico-científico dos excelentes benefícios decorrentes deste método, 
pelas autoridades governamentais das áreas de saúde e educação. 

Destas viagens de estudo à Itália, Suíça, França e Inglaterra, concluiu-se que seria 
conveniente a criação de uma Associação Nacional e de uma palavra peculiar, fora da 
influência estrangeira, que englobasse todos os conceitos de reabilitação e educação 
feitos com o cavalo. 

O primeiro passo foi a criação da Associação Nacional de Equoterapia - ANDE-
BRASIL, em 10 de maio de 1989. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 

O debate de questões conceituais, tal como exposto no presente trabalho, envolve 
reflexões profundas e discussões amadurecidas; não é apenas uma questão de semântica.  

 Todas as atividades, desde as mais simples àquelas que envolvem elevado grau 
de complexidade, devem estar abrangidas por uma doutrina, estruturadas e explicitadas 
segundo um mesmo enfoque que lhes dê unidade e lhes respalde a identidade. 
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5. A ANDE-BRASIL 

É uma sociedade civil, de caráter filantrópico, terapêutico, educativo, cultural, 
desportivo e assistencial, sem fins lucrativos, com atuação em todo o território nacional, 
tendo sede e foro em Brasília/DF. 

É reconhecida e declarada como entidade de: 

• Utilidade Pública Federal (DOU de 20.11.92); 

• Utilidade Pública no Distrito Federal, n.º 20.279/99 (DO/DF de 27.05.99). 

Está registrada no(a): 

• Conselho Regional de Medicina/DF, nº. 763; 

• Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)/MJ, n.º 
28010.000978/9146; 

• Secretaria do Desenvolvimento Social e Ação Comunitária/DF, n.º 206/92; 

• Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente/DF, n.º 78/96. 

Mantém convênio com o (a): 

• Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF); 

• Exército Brasileiro; 

• Fundação Universidade de Brasília (UnB); 

• Universidade Paulista - Objetivo (UNIP – Objetivo); 

• Fundação Habitacional do Exército/POUPEX; 

 É filiada à entidade internacional de Equoterapia - The Federation Riding 
Disabled International (FRDI) - como membro pleno. 

É uma entidade de consultoria técnica em Equoterapia da Sociedade Brasileira 
de Medicina Física e de Reabilitação. 

Conta com o apoio sistemático da Coordenadoria Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério da Justiça (CORDE/MJ). 

 

6. NORMAS ESTATUTÁRIAS 

a) Contribuir para a reabilitação e educação de pessoas com deficiência e/ou com 
necessidade especiais, mediante a prática da equoterapia. 

b) Normatizar, supervisionar, controlar e coordenar, em âmbito nacional, a prática 
da equoterapia das entidades filiadas. 

c) Colaborar com órgãos governamentais ou não-governamentais para a execução 
das mesmas ações acima mencionadas, junto a outras entidades que pratiquem 
qualquer terapia com o emprego do cavalo. 

d) Capacitar recursos humanos, promovendo e estimulando a realização de cursos, 
pesquisas, estudos e levantamentos estatísticos referentes à equoterapia e à 
equitação, propiciando condições para o avanço científico-tecnológico e 
formação de pessoal técnico especializado, buscando a preparação de equipes 
interdisciplinares voltadas para a equoterapia. 

e) Elaborar e disponibilizar material didático e informativo sobre a equoterapia, 
bem como planejar e programar a edição de publicações e obras especializadas, 
constituindo biblioteca. 

f) Associar-se a entidades internacionais na busca constante de intercâmbio 
tecnológico. 
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g) Estimular e apoiar a implantação e desenvolvimento de centros de equoterapia, 
exigindo a observância dos mais rígidos padrões de ética, eficiência, segurança e 
seguridade. 

h) Divulgar a experiência brasileira na equoterapia, estimulando sua adoção por 
outros países. 

i) Desenvolver políticas na busca permanente de recursos nas áreas 
governamentais e empresariais, a fim de possibilitar e estender os benefícios da 
equoterapia a todas as classes sociais. 

j) Estabelecer convênios com vistas a estimular o intercâmbio de profissionais de 
alto nível técnico-científico, objetivando a formação de um centro de excelência 
em equoterapia. 

k) Utilizar a equitação de forma didático-pedagógica na educação e formação do 
caráter de jovens e na inserção social de pessoas com distúrbios 
comportamentais. 

l) Estimular a prática do esporte hípico, principalmente na formação de novos 
valores. 

m) Utilizar a competição esportiva como complemento terapêutico e educativo. 

n) Formar recursos humanos nas áreas de equitação e veterinária, e em outras com 
estas correlatas. 

 

7. A PALAVRA EQUOTERAPIA 

A ANDE-BRASIL poderia ter adotado a tradução de uma das palavras utilizadas 
em outros países para caracterizar todas as terapias feitas com o cavalo e a cavalo. 
Entretanto, as palavras ou expressões adotadas nesses países já são motivo de discussão 
em congressos internacionais, pois ainda não se encontrou uma palavra para ser 
utilizada em todos os países que caracterize todos os programas de equoterapia. 

Na medida em que profissionais brasileiros das áreas de saúde e educação foram 
tomando conhecimento, praticando e pesquisando esta terapia, houve uma sensível 
evolução dentro do campo técnico-científico, deixando de ter um conceito de simples 
"equitação para deficiente”, passando a ter enfoque científico como preconiza a ANDE-
BRASIL, conduzida por equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar. 

A palavra EQUOTERAPIA  foi criada pela ANDE-BRASIL, para caracterizar 
todas as práticas que utilizem o cavalo com técnicas de equitação e atividades eqüestres, 
objetivando a reabilitação e/ou educação de pessoas com deficiência ou com 
necessidades especiais. Foi criada com três intenções: 

• a primeira, homenagear a nossa língua mãe – o latim – adotando o radical 
EQUO que vem de EQUUS; 

• a segunda, homenagear o pai da medicina ocidental, o grego HIPÓCRATES 
de Loo (458 a 377 a.C.), que no seu livro “DAS DIETAS” já aconselhava a 
prática eqüestre para regenerar a saúde, preservar o corpo humano de muitas 
doenças e no tratamento de insônia e mencionava que a prática eqüestre, ao 
ar livre, faz com que os cavaleiros melhorem seu tônus. Por isso, adotou-se 
TERAPIA que vem do grego THERAPEIA, parte da medicina que trata da 
aplicação de conhecimento técnico-científico no campo da reabilitação e 
reeducação; 

• a terceira foi estratégica: quem utilizasse a palavra EQUOTERAPIA, 
totalmente desconhecida até então, estaria engajado nos princípios e normas 
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fundamentais que norteiam esta prática no Brasil, o que facilitaria o 
reconhecimento do método terapêutico pelos órgãos competentes. 

 
A palavra Equoterapia está registrada no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o 
Certificado de Registro de Marca n.º 819392529, de 26 de julho de 1999. 

 

8. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

 
         a) Conceitos 

• EQUOTERAPIA: é um método terapêutico e educacional 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. 

• PRATICANTE DE EQUOTERAPIA: é o termo utilizado para designar a pessoa 
com deficiência e/ou com necessidades especiais quando em atividades 
equoterápicas. Nesta atividade, o sujeito do processo participa de sua 
reabilitação, na medida em que interage com o cavalo. 

 

b) Princípios e Normas Fundamentais 

 Toda atividade equoterápica deve-se basear em fundamentos técnico-
científicos. 

 O atendimento equoterápico deve ser iniciado mediante parecer favorável em 
avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 

 As atividades equoterápicas devem ser desenvolvidas por equipe 
multiprofissional com atuação interdisciplinar, que envolva o maior número possível de 
áreas profissionais nos campos da saúde, educação e equitação. 

 As sessões de equoterapia podem ser realizadas em grupo, porém o 
planejamento e o acompanhamento devem ser individualizados. 

 Para acompanhar a evolução do trabalho e avaliar os resultados obtidos, deve 
haver registros periódicos e sistemáticos das atividades desenvolvidas com os 
praticantes. 

 A ética profissional e a preservação da imagem dos cidadãos praticantes de 
equoterapia devem ser constantemente observadas. 

 O atendimento equoterápico tem que ter um componente de filantropia para 
que possa, também, atingir classes sociais menos favorecidas, a fim de não se constituir 
em atividade elitizada. 

A segurança física do praticante dever ser uma preocupação constante de toda a 
equipe, com vistas, particularmente: 

• ao comportamento e atitudes habituais do cavalo e às circunstâncias que 
podem vir a modificá-los, como por exemplo uma bola arremessada ou um 
tecido esvoaçando, nas proximidades do animal; 

• ao equipamento de montaria, particularmente correias, presilhas, estribos, 
sela e manta; 

• à vestimenta do praticante, principalmente nos itens que podem trazer 
desconforto ou riscos à segurança; 
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• ao local das sessões onde possam ocorrer, por exemplo, ruídos anormais que 
venham assustar os animais. 

 
c) O Cavalo – Considerações Básicas  O cavalo pertence à ordem dos Perissodáticos da família dos Equídeos da 

subfamília Eqüina, na qual se encerra o único representante atual do gênero EQUUS 
que é a Espécie Cabalus, ou seja, o cavalo propriamente dito, tal como é atualmente. 

 Os destinos do cavalo e do homem são inseparáveis. É conhecido e admirado o 
valor do cavalo na vida do homem e quanto foi útil para o progresso da humanidade  e 
está associado à nossa evolução. O cavalo 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 no esporte. 

 Hoje lhe é dado um grande destaque como agente de reabilitação e educação. 

 Animal dócil, de porte e força, que se deixa montar e manusear, transforma-se 
em um amigo; o praticante de equoterapia cria com ele um relacionamento afetivo 
importante; transforma-se em um personagem na vida das pessoas, passando a ser um  
ponto de contato sedutor com o mundo que as rodeia. 

 O praticante, por suas necessidades de alegrar-se, de amar e estabelecer limites 
e o cavalo estabelecem uma relação harmoniosa e conseguem atuar juntos. O código 
usado nesta relação é o da afetividade, estabelecida graças à desinibição e à confiança 
recíproca. 

 Na equoterapia, o cavalo é utilizado como agente: 

• cinesioterapêutico; 

• pedagógico; 

• de inserção social. 

 

d) O Cavalo - sua contribuição como Agente Terapêutico 

 A primeira manifestação quando um ser humano está a cavalo é o ajuste tônico, 
porque, na verdade, o cavalo nunca está totalmente parado. A troca de apoio das patas, o 
deslocamento da cabeça ao olhar para os lados, as flexões da coluna, o abaixar e alongar 
do pescoço, etc., impõem ao cavaleiro um ajuste no seu comportamento muscular, a fim 
de responder aos desequilíbrios provocados por esses movimentos. 

 Existem várias pesquisas sobre os movimentos do dorso do cavalo e suas 
conseqüências para o cavaleiro; entre os pesquisadores encontram-se Dr. Hubert Lallery 
(França) e a equipe de Bale, na Suíça. 

 O ajuste tônico, movimento automático de adaptação, torna-se rítmico, com o 
deslocamento do cavalo ao passo. A adaptação ao ritmo é uma das peças mestras da 
equoterapia. O passo do cavalo, sendo regular, determina um ritmo que se torna para o 
cavaleiro um embalo. 

 O ritmo do cavalo ao passo se situa numa freqüência que pode variar entre 40 e 
78 passos por minuto (passo muito alongado ou curto), que terá uma utilização 
terapêutica, conforme a necessidade patológica do praticante. 

 O ajuste tônico ritmado determina uma mobilização ósteo-articular que facilita 
um grande número de informações proprioceptivas. 

 “As informações proprioceptivas que provêm das regiões articulares, 
musculares, periarticulares e tendinosas provocam, na posição sentada sobre o cavalo, 
novas informações, bastante diferentes das habituais que são fornecidas à pessoa na 
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posição em pé, sobre os pés. Essas informações proprioceptivas novas, determinadas 
pelo passo do cavalo, permitem a criação de esquemas motores novos. Trata-se, nesse 
caso, de uma técnica particularmente interessante de reeducação neuromuscular”. (Dr. 
Hubert Lallery – Revista Cheval Connexion n.º 8, Out. 88 – Paris). 

 A adaptação do cavaleiro ao ritmo do passo do cavalo exige contração e 
descontração simultâneas dos músculos agonistas e antagonistas. 

 Por outro lado, o efeito do movimento tridimensional do dorso do cavalo, 
descrito e estudado pela primeira vez pelo médico alemão Samuel Theodor Quelmaz, 
somado aos multidirecionais, determina uma ação, produzida pelo movimento do cavalo 
e o ritmo de seu passo, que tornam o cavalo um instrumento cinesioterapêutico. 

 Cada passo completo do cavalo apresenta padrões semelhantes aos do 
caminhar humano: impõe deslocamento da cintura pélvica da ordem de 5 cm nos planos 
vertical, horizontal e sagital e uma rotação de 8 graus para um lado e para o outro. 

 O cavalo, ao deslocar-se, exige do cavaleiro ajustes tônicos para adaptar seu 
equilíbrio a cada movimento. Cada passo do cavalo produz de um  a 1,25 movimento 
por segundo. Em trinta minutos de trabalho, o cavaleiro executa de 1.800 a 2.250 
ajustes tônicos. 

 Os deslocamentos da cintura pélvica produzem vibrações nas regiões ósteo-
articulares que são transmitidas ao cérebro, via medula, com a freqüência de 180 
oscilações por minuto, o que já foi apontado como sendo a mais adequada à saúde. 

 Gustave Zander (sueco), fisiatra em mecanoterapia, foi o primeiro a afirmar 
que as vibrações transmitidas ao cérebro com 180 oscilações por minuto estimulam o 
sistema nervoso simpático; isto ele comprovou sem associar ao cavalo.  

 Quase cem anos depois, o médico professor Dr. Detlev Rieder (alemão), chefe 
de Neurologia da Universidade Martin Luther, da Alemanha, mediu estas vibrações 
sobre o dorso do cavalo ao passo e, incrível coincidência, corresponde, como já foi dito 
acima, aos valores que Zander havia mencionado. 

 A esse volume importante de informações proprioceptivas, é necessário 
acrescentar a massa de informações exteroceptivas cutâneas que são de origens diversas. 
Os glúteos, em contato com a sela ou sobre o dorso do cavalo, passam um grande 
número dessas informações, bem como a face interna das coxas e das panturrilhas 
(batatas das pernas), quando estão em contato com os flancos do cavalo. As mãos, no 
contato com as rédeas, trazem também uma grande quantidade de informações. 

 As informações dadas pela vista são tidas como de grande importância. O 
praticante não vê o espaço e os objetos da mesma forma que o pedestre; seu olhar vai 
mais longe e, sobretudo, ele domina o cavalo. 

 Os diversos barulhos que atingem o ouvido do praticante provêm da voz do 
terapeuta que está no picadeiro, do som das batidas dos cascos dos cavalos, das vozes 
dos outros cavaleiros que participam da dinâmica do grupo. Quanto às informações 
olfativas, elas vêm em função do próprio cavalo e da disposição e condições dos lugares 
freqüentados. 

 “É bom lembrarmos que o esquema corporal, que é neurológico, se estabelece 
pela simultaneidade das informações proprioceptivas e exteroceptivas, e constatamos a 
importância da multiplicação dessas diversas informações que a equoterapia permite 
aproveitar” (Dr. Hubert Lallery). 

 Um dos aspectos específicos da equoterapia é a repetição de gestos e de 
movimentos sem lassitude. Repetir a mesma mobilização passiva durante meia hora ou 
uma série de exercícios durante este tempo provoca no indivíduo uma lassitude que o 
torna cansado e freqüentemente o leva a abandonar um tratamento. Na equoterapia isso 
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não deve acontecer. 

 As técnicas de aprendizado eqüestre oferecem tantas possibilidades que a 
fadiga pode, ocasionalmente, aparecer, mas a lassitude não, se a sessão de equoterapia 
for bem planejada e aplicada. Mas, sobretudo, a equoterapia é um dos raros métodos, 
para não dizer o único, que alia simultaneamente o gesto e o movimento. 

 Tudo o que acabamos de descrever é obtido com o cavalo ao passo. “As 
informações dadas pelo trote são totalmente diferentes das fornecidas pelo passo. 
Enquanto as informaçõesdadas pelo passo, nas condições descritas anteriormente, 
podem ser tranquilizantes, as do trote, por seu movimento vertical e saltitante, 
determinam uma ação reflexógena muito estimulante, podendo ser utilizada nas 
paralisias periféricas do tipo pólio, mas jamais nas de origem central. O trote, por 
formação, é anxiógeno e por isso seu emprego é limitado”. (Dr. Hubert Lallery). 
 O outro aspecto da equoterapia é seu impacto sobre o lado psíquico do 
praticante. O cavalo, objeto intermediador, é a ligação entre o praticante e o terapeuta, 
entre o praticante e o adulto, etc. Aquilo que o praticante não pode vivenciar, no contato 
com o cavalo ele irá aprender, integrar-se e utilizar na sua estrutura, na sua evolução 
psicossomática, melhorando a sua autonomia, a sua independência, auto-estima e 
autoconfiança, objetivos de todos os terapeutas em relação a seus pacientes. 

 A equoterapia não é uma panacéia, ela tem limites. Ela não deve pretender 
resolver tudo, nem chegar a uma contradição que iria de encontro à toda evolução do 
praticante. 

 "A equoterapia é um dos raros métodos, talvez o único, que permite vivenciar-
se tantos acontecimentos ao mesmo tempo, simultaneamente, e nos quais as 
informações e reações são também numerosas” (Dr. Hubert Lallery). 

 Mas como todo método terapêutico, não basta simplesmente colocar uma 
criança ou um adulto no dorso do cavalo para que ele esteja fazendo uma terapia. É 
indispensável que o terapeuta, que vai conduzir o trabalho, conheça a patologia em 
causa, o cavalo, as técnicas específicas a empregar nas áreas de saúde, educação e 
equitação e igualmente entender a necessidade do praticante, tanto no seu sofrimento 
como no seu prazer. 

 

9. RECONHECIMENTO DA EQUOTERAPIA 

A Equoterapia como Método Terapêutico e Educacional 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em Sessão Plenária de 9 de abril de 
1997, aprovou o Parecer 06/97, que diz: 

• “A Equoterapia tal como conceitua a Associação Nacional de Equoterapia - 
ANDE-BRASIL, é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem interdisciplinar aplicada nas áreas de saúde e educação, buscando 
o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.  

 Somos portanto, pelo reconhecimento da Equoterapia como método a ser 
incorporado ao arsenal de métodos e técnicas direcionados aos programas de 
reabilitação de pessoas com necessidades especiais.” 

• “Pela estratégia traçada pela ANDE-BRASIL e dentro da legislação brasileira, 
há necessidade de comprovação científica, feita por profissionais brasileiros, e 
dentro do que prescreve a resolução n.º 196/96, do Conselho Nacional de 
Saúde, que trata das normas de pesquisa envolvendo seres humanos.” 

Diz ainda o parecer: “Os dados levantados nas pesquisas devem ser concentrados 
na ANDE-BRASIL que, juntamente com a Sociedade Brasileira de Medicina Física e 
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Reabilitação, encaminhará ao CFM para avaliação e posicionamento definitivo desta 
Casa”. 

A Divisão de Ensino Especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
calcada nas pesquisas realizadas pela ANDE-BRASIL e pela Secretaria, após anos de 
convênio, reconhece a equoterapia como um método educacional que favorece a 
alfabetização, a socialização e o desenvolvimento global dos alunos portadores de 
necessidades educativas especiais. 

 
 
10. OBJETIVOS DA EQUOTERAPIA 

A prática da equoterapia busca benefícios biopsicosociais às pessoas com 
deficiências físicas ou mentais e/ou com necessidades especiais, tais como: 

• lesões neuromotoras de origem encefálica ou medular; 

• patologias ortopédicas congênitas ou adquiridas por acidentes diversos;  

• disfunções sensório-motoras. 

• necessidades educativas especiais;  

• distúrbios:  

- evolutivos; 

- comportamentais;  

- de aprendizagem; 

- emocionais. 

 
11. ÁREAS DE APLICAÇÃO DA EQUOTERAPIA 

As áreas de aplicação da equoterapia são: 

• saúde, para pessoas com deficiência física e/ou mental (PCD); 

• educação, para pessoas com necessidades educativas especiais (PNE) e 
outros; 

• social, para pessoas com distúrbios evolutivos ou comportamentais. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Saúde 

 
Social 

 

Educaçã
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12. PROGRAMAS DE EQUOTERAPIA 

É sabido que cada indivíduo, com deficiência e/ou com necessidades especiais, 
tem o seu “perfil”, o que o torna único. Isto evidencia a necessidade de formular 
programas individualizados, que levem em consideração as demandas daquele 
indivíduo, naquela determinada fase de seu processo evolutivo. 

A equoterapia é aplicada por intermédio de programas individualizados 
organizados de acordo com: 

- as necessidades e potencialidades do praticante; 

- a finalidade do programa; 

- os objetivos a serem alcançados, com duas ênfases: 

• a primeira, com intenções especificamente terapêuticas, utilizando 
técnicas que visem, principalmente, à reabilitação física e/ou mental; 

• a segunda, com fins educacionais e/ou sociais, com a aplicação de técnicas 
pedagógicas aliadas às terapêuticas, visando à integração ou reintegração 
sócio-familiar. 

 
13. PROGRAMAS BÁSICOS DE EQUOTERAPIA 

• Hipoterapia 

• Educação/Reeducação 

• Pré-esportivo 

• Prática Esportiva Paraeqüestre 

 

a) PROGRAMA HIPOTERAPIA  

 Programa essencialmente da área de saúde, voltado para as pessoas com 
deficiência física e/ou mental; é chamado em várias partes do mundo de hipoterapia; a 
ANDE-BRASIL também adota tal nome para este programa da Equoterapia. 

 Neste caso o praticante não tem condições físicas e/ou mentais para se manter 
sozinho a cavalo. Portanto, não pratica equitação. 

 Necessita de um auxiliar-guia para conduzir o cavalo. Na maioria dos casos, 
também do auxiliar lateral para mantê-lo montado, dando-lhe segurança. 

 A ênfase das ações é dos profissionais da área de saúde, precisando, portanto, 
de um terapeuta ou mediador, a pé ou montado, para a execução dos exercícios 
programados. 

 O cavalo é usado principalmente como instrumento cinesioterapêutico. 

 

b) PROGRAMA EDUCAÇÃO/REEDUCAÇÃO  

 Este programa pode ser aplicado tanto na área de saúde quanto na de 
educação/reeducação. 

 Neste caso o praticante tem condições de exercer alguma atuação sobre o 
cavalo e pode até conduzi-lo, dependendo em menor grau do auxiliar-guia e do auxiliar 
lateral. 

 A ação dos profissionais de equitação tem mais intensidade, embora os 
exercícios devam ser programados por toda a equipe, segundo os objetivos a serem 
alcançados. 

 O cavalo continua propiciando benefícios pelo seu movimento tridimensional e 
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multidirecional e o praticante passa a interagir com o animal e o meio com intensidade. 
Ainda não pratica equitação e/ou hipismo. 

 O cavalo atua como instrumento pedagógico. 

 

c) PROGRAMA PRÉ-ESPORTIVO  

 Também pode ser aplicado nas áreas de saúde ou educativa. 

 O praticante tem boas condições para atuar e conduzir o cavalo e embora não 
pratique equitação, pode participar de pequenos exercícios específicos de hipismo, 
programados pela equipe. 

 A ação do profissional de equitação é mais intensa, necessitando, contudo, da 
orientação dos profissionais das áreas de saúde e educação. 

 O praticante exerce maior influência sobre o cavalo. 

 O cavalo é utilizado principalmente como instrumento de inserção social. 

 

d) PROGRAMA PRÁTICA ESPORTIVA PARAEQÜESTRE  

 
Histórico 
 Na implantação da equoterapia no Brasil, traçada antes da divulgação e da 
fundação da ANDE-BRASIL, ficou decidido adiar a prática esportiva a cavalo, para 
PCD e/ou PNE, para época mais oportuna, inclusive sob o controle de outras entidades. 
 Levou-se em consideração: 

- a falta de cultura eqüestre no país; 
- a necessidade de desmistificar o cavalo como animal perigoso, 

principalmente para PCD e/ou PNE; 
- a não existência de escolas regulamentadas, na formação de cavaleiros e 

muito menos instrutores de equitação; 
- a existência, somente da Escola de Equitação do Exército na formação de 

professores de equitação, na sua grande maioria para o próprio Exército e 
Polícias Militares Montadas; 

- a despreocupação dos órgãos competentes de hipismo, com a capacitação e 
controle das “escolinhas” de clubes hípicos preocupando-se tão somente, 
com a competição hípica e,  

- principalmente porque se desejava implantar a Equoterapia em Centros de 
Reabilitação e Educação e não meramente locais de esporte e lazer. 

 Após quinze anos de institucionalização da ANDE-BRASIL, já tendo apoiado 
competições Paraolímpicas e o aparecimento da atividade chamada de Hipismo 
Adaptado, resolveu criar o Programa Prática Esportiva Paraeqüestre. 
 
Justificativa 

Após o Programa Pré-esportivo, que já tem um sentido de inserção social, abre o 
caminho para o PROGRAMA PRÁTICA ESPORTIVA PARAEQÜESTRE. 

Este programa tem como finalidade preparar a pessoa com deficiência para 
competições paraeqüestres com os seguintes objetivos: 

� prazer pelo esporte enquanto estimulador de efeitos terapêuticos; 
� melhoria da auto-estima, autoconfiança e da qualidade de vida; 
� inserção social; 
� preparar atletas de alta performance. 

Este programa abre caminho para competições paraeqüestres tais como: 
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- HIPÍSMO ADAPTADO modalidade de competição, dentro de um conceito 
festivo, adaptada ao praticante de equoterapia, normatizada, coordenada, em 
âmbito nacional pela Associação Nacional de Desportes para Deficientes e 
que já realiza competições desta modalidade.  

- PARAOLIMPÍADAS organizadas paralelamente às Olimpíadas e que se 
destinam às pessoas com deficiência física. Nela, os atletas competem em 
provas olímpicas em particular no “adestramento paraolímpico”. É regulada 
pela Federação Eqüestre Internacional (FEI) e no Brasil pela Confederação 
Brasileira de Hipismo (CBH), em parceria com o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro. 

- OLIMPÍADAS ESPECIAIS, criada para pessoas com deficiência mental 
que buscam somente a participação e não a alta performance. Esta 
modalidade está sendo regulamentada pela SPECIAL OLYMPICS 
BRASIL. 

- VOLTEIO EQÜESTRE ADAPTADO, são exercícios realizados sobre o 
cavalo que se movimenta em círculos, conduzido por um cavaleiro por 
intermédio de uma “guia longa”. Deverá ser regulamentado pela FEI, 
tornando-se, portanto, mais uma modalidade Paraolímpica. O Volteio 
Eqüestre Adaptado, provavelmente terá um progresso bem maior que o 
Adestramento Paraolímpico, pelos seguintes motivos: 

 
• poderá ser praticado individualmente, em dupla e o mais importante, em 

equipe; 
• a utilização de um mesmo cavalo por várias equipes, tornando a 

competição mais fácil de organizar e mais econômica em relação ao 
Adestramento; 

• o numero de atletas beneficiados pela competição será bem maior, 
reforçando os conceitos de colaboração, respeito e espírito de equipe. 

 
 

14.  A EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE UM CENTRO DE EQUOTERAP IA 

 
O atendimento na equoterapia é precedido de diagnóstico, indicação médica e 

avaliações de profissionais das áreas de saúde e educação com o objetivo de planejar o 
atendimento equoterápico individualizado. 

A prática da equoterapia é realizada por equipe multiprofissional que atua de 
forma interdisciplinar. 

A equipe multiprofissional deve ser a mais ampla possível, envolvendo 
profissionais das áreas de saúde, educação e equitação, especializados na reabilitação 
e/ou educação de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, tais como: 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, professor de educação física, 
pedagogo, fonoaudiólogo, assistente social e outros. 

A composição da equipe multiprofissional deve levar em consideração: 

• O Programa a ser executado; 

• A Finalidade do programa;  

• Os Objetivos a serem atingidos. 

A composição mínima da equipe básica de um centro deve ser de três 
profissionais: um fisioterapeuta, um psicólogo e um profissional de equitação. 
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15. O MÉDICO 

Há necessidade de um médico que atue como orientador e consultor técnico para 
as atividades desenvolvidas pelo centro de equoterapia. 

O médico poderá fazer a avaliação clínica quando o praticante não tiver sido 
avaliado pelo seu próprio médico, com o objetivo de indicar, indicar com precauções ou 
contra-indicar a prática de equoterapia. 

O médico dá respaldo à equipe multiprofissional em todos os aspectos clínicos e, 
em particular, na alta do praticante. 

 

16. CONCEITOS 

 

ESPORTE PARAESQÜESTRE 
É a utilização de todas as atividades eqüestres com objetivos esportivos para 

pessoas com deficiência física ou mental e/ou com necessidades especiais. 
 
 
VOLTEIO EQÜESTRE 

Modalidade eqüestre reconhecida oficialmente pela Federação Eqüestre 
Internacional (FEI). 

Esta atividade esportiva é realizada sobre o cavalo (chamado cavalo de volteio) 
que se movimenta em círculo, comandado por um profissional habilitado, por 
intermédio de uma “guia longa”. 

Consiste em ginásticas sobre o cavalo em movimento, ao passo trote, galope, 
envolvendo exercícios de ginástica artística acrobática, combinados com elementos da 
dança e acompanhado de música. 
 

VOLTEIO TERAPÊUTICO 

 É um método de utilização do cavalo que se movimenta em circulo conduzido 
por um profissional de Equoterapia por intermédio de uma “guia longa” . 
 Deve ser utilizado dentro de um conceito de um Programa Específico de 
Equoterapia, conduzido por uma equipe multiprofissional de um centro de Equoterapia 
de acordo com: 
 

- as necessidades e potencialidades do praticante; 
- a finalidade do programa; 
- os objetivos a serem alcançados, com duas ênfases: 

• intenções especificamente terapêuticas, utilizando técnicas que 
visem à reabilitação física e/ou mental; tem que ser estudada cada 
patologia e será indicado após definição da equipe multiprofissional; 

• com fins educacionais e/ou sociais, com aplicação de técnicas 
psicopedagógicas aliadas às terapêuticas, visando favorecer a 
alfabetização, socialização e o desenvolvimento global das pessoas 
com necessidades especiais. 

   
Observação: Não confundir com o Volteio Eqüestre Adaptado, já descrito 

anteriormente, que estará sendo regulamentado pela Federação Eqüestre Internacional. 
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17. OUTROS ESCLARECIMENTOS 

 

PALAVRA HIPOTERAPIA  

 É formada com o radical grego “hipo”. Em português, as palavras com o 
radical “hipo” possuem duas significações: a primeira com indicação de posição 
inferior, escassez (ex: hipocondríaco, hipotermia) e a segunda, a relativa a atividades 
ligadas ao cavalo (ex. hipologia, hipódromo, hípica, etc). 

 Em todos os países, mesmo naqueles que usam as expressões “equitação para 
deficientes”, “reeducação por meio do cavalo”, “equitação terapêutica” ou outras, a 
hipoterapia (ippoterapia, hipppotherapie, hipotherapy, etc.) é um dos programas da área 
de reabilitação e assim adotado no Brasil. 

Em alguns países, inicialmente, houve uma predominância do trabalho com 
profissionais das áreas da equitação e, em outros, com os da fisioterapia. Hoje todos eles 
utilizam a equipe multiprofissional e a cada dia se convencem mais de que a atuação 
desta equipe deve ser de forma interdisciplinar, obtendo-se assim melhores resultados. 

 

EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA  

 Equitação é a arte de montar a cavalo, adestrá-lo e prepará-lo para as diversas 
atividades em que pode ser utilizado e é baseada em doutrina consagrada em todo o 
mundo. 

 Todo esporte proporciona ao praticante: atividade física, destreza, robustez e 
qualidades morais. 

 A equitação desenvolve com mais harmonia estas qualidades e ainda o 
equilíbrio, a coordenação motora, a agilidade, a destreza; dá um sentimento de força 
física e faz aumentar a autoconfiança; aumenta a vontade, o espírito de decisão, a 
iniciativa e a resolução. O adestramento do cavalo desenvolve no cavaleiro a 
tenacidade, a perseverança, a calma e o domínio de si mesmo. 

 Por tudo que foi dito acima, a equitação, além de ser uma prática esportiva 
salutar, pode constituir-se em importante instrumento de educação e formação do 
caráter dos jovens, desde que ministrada de forma didático-pedagógica e por instrutor 
credenciado. 

 A equitação praticada por pessoa com deficiência física e/ou sensorial, sem 
contra-indicação médica, busca tão somente o efeito lúdico, isto é, prazer e esporte, 
como estimuladores de efeitos terapêuticos, ou seja, melhorar a qualidade de vida e 
saúde, sua inserção social e o bem-estar. (Ex: Elisabeth Hartel, dinamarquesa, medalha 
olímpica de prata duas vezes). 

 Países com grande tradição na equitação iniciaram a prática da equitação para 
pessoas com deficiência com sessões ministradas por instrutores de equitação 
especializados, que denominaram a atividade de equitação terapêutica (therapeutic 
riding). 

 Na medida em que se aprofundaram nesta prática, através da experiência 
adquirida, de pesquisas e participação em reuniões e congressos internacionais, foram 
ampliando a utilização do cavalo como instrumento cinesioterapêutico, abrangendo 
patologias mais graves e abarcando, também, problemas mentais. Não é, portanto, um 
tratamento de reabilitação física. 
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         CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIV O 
PARAEQÜESTRE 

 No Complexo do Cavalo da Capital (3C), Granja do Torto, sede da ANDE-
BRASIL, temos a capacitação técnico-científica, infra-estrutura  física e animais 
preparados para implantação de um Centro de Formação e Treinamento Desportivo 
Paraeqüestre visando à prática esportiva para pessoas com deficiência, em busca da 
formação de atletas paraolímpicos em competições regionais, nacionais e internacionais.  

 Estamos em busca de parcerias com entidades que estimulam o esporte para 
que se organize este Núcleo. 
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O CAVALO COMO INSTRUMENTO CINESIOTERAPÊUTICO  
 

Hugo Wickert – Prof. Equitação 
 
 

1. ESTUDO DA MECÂNICA DA ANDADURA DO CAVALO E SUA 
APLICAÇÃO NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIAS E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
A Equoterapia é o processo de reabilitação de pessoas portadoras de 

deficiência e/ou com necessidades especiais, que utiliza o cavalo como meio para, por 
meio e com o acompanhamento de uma equipe de profissionais especializados, trazer 
aos portadores de deficiência a melhora possível tanto física  quanto psíquica. 

Existem tantas clínicas de fisioterapia, profissionais altamente especializados, 
métodos e tecnologia modernas, equipamentos de última geração. Por que o cavalo? - 
Um animal que já existe na terra há aproximadamente vinte milhões de anos? Por vários 
motivos: 

• Motivos Históricos: Já faz parte do inconsciente  coletivo da humanidade  
este ser atávico que vem acompanhando o homem em toda a sua evolução. 
Este ser que tem carregado o homem sobre o seu dorso na formação 
histórica de quase todos os países. 

• Motivos Psicológicos: A sensação de força e poder está indissoluvelmente 
ligada ao cavalo. Ao longo dos milênios, foi montado no cavalo, que o 
homem conquistou e dominou seus adversários. 

• Motivos Físicos: Aqui nos deteremos e estudaremos em detalhes, 
analisando os diversos movimentos produzidos pelo cavalo, e sua atuação 
sobre o cavaleiro (praticante). 

O cavalo possui três andaduras naturais, instintivas, que são: passo,  trote e  galope. 
O trote e o galope são andaduras saltadas. Isto quer dizer que entre um lance e 

outro, seja de trote ou de galope, o cavalo executa um salto, existe um tempo de 
suspensão, em que ele não toca com seus membros no solo. Em conseqüência, seu 
esforço é maior, seus movimentos mais rápidos e mais bruscos e quando ele retorna ao 
solo, exige do cavaleiro mais força para se segurar e um maior desenvolvimento 
ginástico para poder acompanhar os movimentos do animal. Por isso, estas andaduras só 
podem ser usadas em Equoterapia, com praticantes em estágio mais avançado. 

O passo, por suas características, é a andadura básica da equitação e é com esta 
andadura que executamos a grande maioria dos trabalhos de Equoterapia. 

• É uma andadura rolada ou marchada. Isto quer dizer que sempre existe um 
ou mais membros em contato com o solo (não possui tempo de suspensão). 

• É uma andadura ritmada, cadenciada, a quatro tempos. Isto quer dizer que 
ela se produz sempre no mesmo ritmo e na mesma cadência, e que entre o 
elevar e o pousar de um mesmo membro ouvem-se quatro batidas distintas, 
nítidas e compassadas, que correspondem ao pousar dos membros do 
animal. 

• É uma andadura simétrica. Isto quer dizer que todos os movimentos 
produzidos de um lado do animal, se reproduzem de  forma igual e simétrica 
do outro lado, em relação ao seu eixo longitudinal.    

• É a andadura mais lenta. Em consequência as reações que ela produz são 
mais lentas, mais fracas, resultando em menores reações sobre o cavaleiro, e 
mais duradouras, permitindo uma melhor observação e análise por parte da 
equipe que acompanha o praticante. 
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Finalmente a característica mais importante para a Equoterapia é o que o passo 
produz no cavalo e transmite ao cavaleiro, uma série de movimentos seqüenciados e 
simultâneos, que têm como resultante um movimento tridimensional, que se traduz, no 
plano vertical, em um movimento para cima e para baixo; no plano horizontal, em um 
movimento para a direita e para a esquerda, segundo o eixo transversal do cavalo; e um 
movimento para a frente e para trás, segundo o seu eixo longitudinal. Este movimento é 
completado com pequena torção da bacia do cavaleiro que é provocada pelas inflexões 
laterais do dorso do animal. 

Para melhor compreendermos esse movimento, faremos uma análise de como 
ele é produzido em cada plano, separadamente.  

A mecânica do movimento natural do cavalo, aquele movimento que lhe é 
instintivo quando andando solto, em liberdade, faz com que ele desloque os seus quatro 
membros sempre na mesma seqüência (Fig. 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considerarmos o animal parado, e iniciando o seu deslocamento pelo 

anterior direito (AD), o membro seguinte a se deslocar será o posterior esquerdo (PE). 
Este será seguido pelo deslocamento do anterior esquerdo (AE), e logo após do 
posterior direito (PD) para, finalmente chegar ao anterior direito, novamente, e assim 
iniciar um novo passo em seu deslocamento. Esta seqüência é sempre a mesma, não 
sofre mudanças sem que haja alguma interferência externa, seja por parte do cavaleiro 
ou de alguma outra influência. 

Para melhor estudarmos os movimentos do cavalo, analisamos a sua disposição 
em função dos membros que estão em apoio no solo, e seu deslocamento. Assim, 
quando o apoio estiver sobre dois membros do mesmo lado, denominamos de base 
lateral (direita ou esquerda). Quando este apoio estiver sobre um membro de cada lado 
do animal, denominamos de base diagonal. Neste caso, é sempre um anterior de um 
lado e um posterior do outro lado. A diagonal leva o nome do anterior que a compõe 
(direito ou esquerdo). Quando o apoio for sobre três membros denominamos de base 
tripedal ou tripodal. 

 
 
 
 

 
Fig. 01 
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Fig. 02 

 

Fig. 03 

a) Como o movimento se produz no Plano Vertical (Fig. 02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificando a gravura, façamos uma análise do movimento da garupa do 

animal. Enquanto um posterior está se distendendo para impulsionar o animal para a 
frente, o outro está se deslocando para a frente, para sustentá-lo. Quando os posteriores 
estão nessa posição, o vértice do ângulo por eles formado, que é a garupa do animal, 
está em seu ponto mais baixo. Com a continuidade do movimento, o posterior que está à 
frente se distende e, durante esta distensão, eleva a garupa ao transpô-la sobre o seu 
ponto de apoio, indo novamente depositá-la à frente, numa posição mais baixa. Este 
deslocamento é da ordem de cinco a seis centímetros e se produz durante o movimento 
de cada um dos posteriores. Quanto mais para baixo do corpo o cavalo coloca o seu 
posterior, maior é a abertura dos raios da roda figurada e maior é o abaixamento da 
garupa, aumentando e acentuando o movimento vertical. Considerando que um passo 
completo do cavalo corresponde ao deslocamento de seus quatro membros, portanto 
engajamento e distensão de cada um de seus posteriores, teremos, em um único passo 
do animal, dois movimentos completos de elevação e abaixamento do corpo do cavalo. 
Analisando o diagrama das diversas bases de apoio do passo, vemos que o ponto de 
maior elevação, corresponde a uma base diagonal e o ponto de maior abaixamento 
corresponde a uma base lateral (Fig. 03).  
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Fig. 04 

b) Componente Transversal do movimento tridimensional do cavalo, no Plano 
Horizontal  
 

Este movimento é produzido pelas ondulações horizontais da coluna vertebral 
do cavalo, que se estende desde a sua nuca até a extremidade da sua cauda (Fig. 04). 
Estas ondulações são produzidas e executadas de maneira simétrica em relação ao eixo 
longitudinal do animal. O grau de flexibilidade do cavalo tem influência direta sobre a 
sua andadura. Quanto maior for a flexibilidade da coluna, maior será a amplitude de 
seus movimentos, e mais suave será a sua andadura. Inversamente, quanto menor for o 
grau de flexibilidade da coluna, menor será a amplitude de seus movimentos e mais 
rígida será a sua andadura. Quanto maior for a amplitude do movimento maior será o 
passo do cavalo e em conseqüência, maior será o deslocamento lateral do seu ventre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o deslocamento do cavalo, ele movimenta seus membros de forma 

alternada. Quando um membro avança o outro atrasa. Na seqüência do movimento, seus 
quatro membros variam de posição passando sucessivamente pelas diversas bases de 
apoio. 

Ao iniciar o movimento, o cavalo avança um de seus posteriores, enquanto o 
outro se distende deslocando o seu corpo para a frente. Esta posição faz com que a anca 
do lado do posterior, que avança, também avance e a anca oposta recue. A linha que une 
as duas ancas acompanha este deslocamento e sofre um movimento de torção, 
deslocando a coluna para o lado do posterior que ficou para trás (Fig. 05). Para 
compensar este deslocamento e poder se movimentar para a frente, o cavalo executa 
uma inflexão para o lado contrário com seu pescoço, mantendo a parte da coluna que 
fica sobre suas espáduas (anteriores), solidária com a garupa. Isto provoca uma inflexão 
da coluna, tornando-a um arco em torno do posterior que está para a frente e desloca o 
ventre do cavalo para o lado oposto. Notamos que o ponto máximo deste deslocamento 
acontece quando o cavalo se encontra sobre uma base lateral (Fig. 06). Na continuidade 
do movimento, enquanto o membro que avança passa a se distender e o que estava 
distendido avança para escorar o corpo do cavalo, estas inflexões vão se invertendo. 
Existe um momento em que a coluna se endireita, que coincide com a base  diagonal 
(Fig. 07). No final do movimento temos as inflexões em posição contrária e o ventre do 
cavalo em posição oposta à inicial (Fig. 08). 
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Fig. 05 

 Fig. 06 

 
   Fig. 07 
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Fig. 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como já vimos na análise do movimento vertical, o passo completo do cavalo 

corresponde ao deslocamento de seus quatro membros. Logo, em um único passo do 
cavalo, temos dois deslocamentos laterais, um para a esquerda e um para a direita, 
fazendo um movimento completo no plano horizontal, segundo o eixo transversal do 
animal (Fig. 09). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como o movimento é contínuo, estes deslocamentos acontecem 

simultaneamente tanto no plano vertical como no horizontal. Teremos então juntando os 
dois movimentos estudados até aqui, o seguinte movimento resultante: começando na 
base lateral esquerda - o ponto de movimento mais baixo é à esquerda. Com o 
deslocamento do cavalo, o movimento desloca-se para a direita e quando chega ao 
meio, coincide com a base diagonal esquerda – em que atinge o ponto mais alto. 
Continua deslocando-se para a direita e começa o abaixamento até chegar ao limite, na 
base lateral direita - deslocamento lateral máximo e ponto de maior abaixamento. A 
partir deste ponto, começa o movimento inverso. Inicia o deslocamento para a esquerda 
e o movimento de elevação. Ao rolar sobre a diagonal direita, atinge o ponto de 
endireitamento e de maior elevação, e inicia o movimento de abaixamento até atingir 
novamente a base lateral esquerda. Isto tudo, durante um passo, somente analisando os 
movimentos vertical e lateral. 

 
 

 Fig. 08 
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c) A Componente Longitudinal, em que  o cavalo produz o movimento para a 
frente e para trás, no Plano Horizontal 

 
Todo o movimento é composto por perdas e retomadas de equilíbrio. Tanto os 

animais quanto o homem realizam seu movimento segundo este princípio. Um corpo 
parado, em equilíbrio, permanece estático por tempo indefinido. É necessário uma 
força, externa ou interna, para que ele inicie um movimento. No caso do cavalo, esta 
força é produzida pela ação muscular de seus posteriores. O cavalo inicia seu 
deslocamento por meio da força propulsora que gera a distensão de seus membros 
posteriores. 

Façamos nosso estudo analisando o movimento gerado pela distensão do 
posterior direito. Ao iniciar o movimento, ele provoca uma perda de equilíbrio, 
deslocando o corpo do cavalo para a frente e para a esquerda. Para retomar o equilíbrio, 
o cavalo alonga seu pescoço, abaixa a cabeça e avança o anterior esquerdo para escorar 
a massa que se desloca. Ao tocar o solo com o anterior esquerdo, o cavalo freia o 
movimento para a frente, o que provoca um desequilíbrio, também para a frente, no 
cavaleiro. Neste momento o cavalo levanta a cabeça e com este movimento detém o 
deslocamento do cavaleiro para a frente, facilitando o avançar do posterior direito. A 
anca do lado direito avança e abaixa colocando-se em baixo do cavaleiro, sustentando o 
seu peso e trazendo-o novamente para trás, ajudando-o a retomar seu equilíbrio. Na 
seqüência do movimento é a vez do posterior esquerdo distender-se e empurrar o cavalo 
para a frente e para a direita. 

O movimento se sucede e quando o anterior direito toca o solo, nova freiada, 
novo desequilíbrio, e com o avançar do posterior direito, nova retomada do equilíbrio e 
conseqüente deslocamento para trás.  

Como já vimos no estudo dos movimentos anteriores, vertical e transversal, 
também no movimento longitudinal o passo completo do cavalo produz um 
deslocamento para a frente e para a esquerda, uma parada com retomada do movimento 
para trás, novamente um deslocamento para a frente e, desta vez para a direita, seguido 
de outra parada, outra retomada de equilíbrio e novamente uma retomada do movimento 
para trás, a fim de buscar o equilíbrio e novamente deslocá-lo para a frente. Podemos 
visualizar esta seqüência de movimentos analisando a fig. 10. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 10 
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Compondo essa seqüência de movimentos com as já analisadas anteriormente, 

constatamos que o movimento produzido pelo cavalo é altamente complexo. Ele 
transmite-se para o cavaleiro, no caso o praticante de Equoterapia, por meio da ligação 
existente entre o assento do cavaleiro e o dorso do animal, centro de execução dos 
movimentos do cavalo. É por intermédio desta ligação que estes movimentos são 
transmitidos ao cérebro do cavaleiro, por meio de seu sistema nervoso, e com a 
continuidade de sua execução, são geradas respostas que irão ativar seu organismo.  

A estes movimentos, associa-se um quarto: é uma torção da bacia do 
cavaleiro da ordem de oito graus para cada lado. Considerando a posição do cavaleiro 
sentado, com uma perna de cada lado do animal, a combinação da inflexão da coluna do 
cavalo com o abaixamento da anca do mesmo lado, faz com que o quadril do cavaleiro 
acompanhe a torção provocada pela linha das ancas. Em cada passo é executado um 
movimento de rotação do quadril para cada lado. 
Esta é a grande vantagem da utilização do cavalo. O praticante é incapaz de gerar os 
movimentos por si só. Neste caso, o cavalo gera os movimentos e os transmite ao 
cavaleiro, e desencadeia o seu mecanismo de resposta. Apesar dos movimentos se 
processarem de maneira rápida, ela não é tão rápida que impeça o seu entendimento 
pelo cérebro humano. E a sua repetição, simetria, ritmo e cadência fazem com que as 
respostas surjam de maneira bastante rápida. 

Considerando que um cavalo executa aproximadamente de 50 a 60 passos por 
minuto, podemos fazer um cálculo tendo como base 60 passos por minuto, a fim de 
facilitar o raciocínio e possibilitar melhor entendimento. Em 30 minutos de 
deslocamento ao passo, teremos 1.800 passos. Como cada passo produz duas oscilações 
completas em cada movimento, deixo à imaginação de cada um, a quantidade de 
movimentos que um cavaleiro pratica, em um simples passeio de meia hora. Apesar da 
pouca tensão muscular solicitada nesta andadura, a quantidade de repetições torna o 
exercício bastante intenso. Daí, não ser recomendado que uma sessão de Equoterapia 
dure mais de 30 minutos. Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de dar um simples 
passeio a cavalo, conhece bem a sensação de cansaço e dormência muscular que sente 
ao descer do cavalo. 

 
 

2. MOVIMENTO HUMANO E SUA SEMELHANÇA COM O MOVIMENTO 
DO CAVALO 

 
O homem, ao deslocar-se, inicia o seu movimento por meio de perdas e 

retomadas de equilíbrio e dá seqüência ao seu deslocamento pela força muscular de seus 
membros inferiores. 

Quando parado, o homem provoca uma perda de equilíbrio para a frente. 
Enquanto o corpo desloca-se impulsionado por uma perna, a outra avança, indo pousar à 
frente, para apoiar o corpo, evitando a sua queda. Neste momento, o homem com suas 
pernas posicionadas uma a frente e outra atrás, encontra-se em posição semelhante à 
Fig. 2. O corpo humano, em seu deslocamento, produz um movimento para cima e para 
baixo, em cada passo. Quando parado, cada pé está situado de um lado do eixo do 
corpo. Quando uma perna impulsiona, além do movimento para a frente, devido  a sua 
dissimetria de apoio, ocorre também um movimento lateral, para o lado oposto ao desta 
impulsão (Fig. 4 e 5), indo a outra perna apoiar o movimento, ficando o corpo 
exatamente sobre o apoio do pé oposto que retém a massa do corpo em seu movimento, 
permitindo que o homem retome o seu equilíbrio e, novamente, o lance para frente e 
para o outro lado, produzindo um movimento semelhante ao representado na Fig. 10.  

Da mesma maneira quando está com um pé à frente e outro atrás, sua cintura 
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pélvica sofre uma torção no plano horizontal para o lado do pé que está recuado. 
Comparando os movimentos humanos executado em seu deslocamento (ao 

passo), vemos que ele é idêntico ao produzido por um cavalo, quando, também, se 
desloca ao passo. Ora, é exatamente este movimento que gera os impulsos que acionam 
o sistema nervoso para produzir as respostas que vão dar continuidade ao movimento e 
permitir o deslocamento. A partir destas respostas, o organismo terá maiores ou 
menores condições de movimentar-se em função da capacidade dos músculos entrarem 
em atividade, daí a necessidade de um trabalho em conjunto pelos diversos especialistas 
que compõem a equipe de Equoterapia, para analisar os resultados obtidos e programar 
a continuidade e intensidade dos exercícios a serem executados pelo praticante. 

Essas atividades deverão levar em conta dois fatores fundamentais: o cavalo e 
o praticante. O cavalo, pelas diversas posições que poderá adotar em seu deslocamento, 
variando a disposição de seu corpo. O praticante, pelas diversas posições e movimentos 
que pode tomar sobre o cavalo e pela possibilidade física de poder executar os 
exercícios programados. 

COMPARAÇÃO DOS ESQUELETOS DO HOMEM E DO CAVALO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 CAVALO HOMEM 
1 – A          =     Escápula  ou omoplata Espádua Espádua 
2-B             =     Úmero Braço Braço 
3-C             =     Olecrano Cotovelo Cotovelo 
3-4-C-D     =      Rádio e cúbito Antebraço Antebraço 
4-D             =     Carpo Joelho Punho 
4-5-D-E      =      Metacarpos   
5-6-E-F       =     Falanges   
6-F              =     Envoltório córneo Casco Unha 
4-5-6-D-E-F Canela, Boleto, 

 Quartela, Coroa e Pé 
Mão 

7-G             =       Ílio ou coxal Ancas e garupa Ancas e bacia 
8-H             =       Fêmur Coxa Coxa 
9-I              =       Rótula Joelho, Soldra Joelho 
9-10-I-J      =       Tíbia e perôneo Perna Perna 
10-J            =       Calcâneo Ponta do jarrete Calcanhar 
10-11-J-K   =       Metatarso e falanges Canela, Boleto,  

Quartela, Coroa e Pé 
Pé 
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INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E  
CONTRA-INDICAÇÕES NA EQUOTERAPIA  

 
Susana Ribeiro – Fisioterapeuta 

 
 
 

1) INDICAÇÕES  
 

• Distúrbios motores/sensoriais 
• Problemas ortopédicos 
• Distúrbios de comportamento 
• Distúrbios de aprendizagem 
 

2) PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES 
 

• PRECAUÇÃO: “cautela antecipada, prevenção”. 
• CONTRA-INDICAÇÃO: “Opor-se ao emprego ou à indicação de; 

desaconcelhar”. 
* Dicionário Aurélio 

 
 INSTABILIDADE ATLANTO-AXIAL  

 
• PRECAUÇÃO: 1)-Antes de começar a montar: exame médico com referência 

especial à função neurológica; raioX inicial e autorização 
médica que o exame não revelou instabilidade atlanto-axial 
ou desordem neurológica focal. 2)- Certificado anual do 
médico de que os exames neurológico e radiológico não 
revelaram sintomas de instabilidade atlanto-axial. 

 
• CONTRA-INDICAÇÃO: o praticante apresentar menos de 3 anos de idade, 

exame radiológico que indique instabilidade 
atlanto-axial, sinais clínicos positivos observados 
pelo médico. 

 
 OSTEOPOROSE 
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• PRECAUÇÃO: Osteoporose LEVE sem o histórico de fraturas. 
• CONTRA-INDICAÇÃO: Osteoporose MODERADA à SEVERA e/ou um 

histórico de fraturas.  
 

 
 RIGIDEZ ARTICULAR  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

• PRECAUÇÃO: não tentar movimentar passivamente a ou as articulações 
acometidas 

• CONTRA-INDICAÇÃO: quando há presença de DOR na movimentação do 
cavalo. 

 
 

 LUXAÇÃO DE QUADRIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• PRECAUÇÃO: posição sobre cavalo com alinhamento do fêmur e da pelve. 
• CONTRA-INDICAÇÃO: se existir DOR e/ou inadequada amplitude de 

movimento.  
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 DISTROFIA MUSCULAR  
 

• PRECAUÇÃO: evitar FADIGA excessiva, mantendo um nível de atividade 
funcional, para trabalhar resistência e habilidades. 

•  
• CONTRA-INDICAÇÃO: caso o praticante apresente fadiga que comprometa 

sua qualidade de vida após a sessão de equoterapia. 
 

 EPILEPSIA  
 

• PRECAUÇÃO: avaliar a atividade motora, o tônus muscular e a consciência. 
• CONTRA-INDICAÇÃO: se nenhum dos três itens avaliados estiverem 

adequadamente controlados. 
 

 HIDROCEFALIA  
 

• PRECAUÇÃO: com o funcionamento do catéter e com o peso adicional do 
capacete. 

• CONTRA-INDICAÇÃO: quando não se pode adaptar um capacete 
apropriado e/ou quando há indícios de má 
funcionameno do catéter.    

 
 AMPUTAÇÃO  

 
• PRECAUÇÃO: presença de dor e instabilidade. Considerar a necessidade de 

realizar a sessão com ou sem prótese. 
• CONTRA-INDICAÇÃO: na presença de amputação pélvica. 

 
 

 HIPERTENSÃO 
 

• PRECAUÇÃO: controle do medicamento e monitorizar a pressão arterial, a 
freqüência cardíaca e a freqüência respiratória antes, durante 
e após a sessão. 

• CONTRA-INDICAÇÃO: se a hipertensão está fora de controle médico. 
 

 OBESIDADE 
 

 QUADROS INFLAMATÓRIOS E INFECCIOSOS  
 

 ALERGIAS  
 

 
 
 
 

“TENHA SEMPRE BOM SENSO!” 



 35

FISIOTERAPIA APLICADA À EQUOTERAPIA  
 

Susana Ribeiro – Fisioterapeuta 
 

 
1) FISIOTERAPIA X EQUOTERAPIA 

 
“O cavalo torna-se um instrumento cinesioterapêutico com objetivos específicos, 

com indicações e contra-indicações”. 
 

“Este instrumento atua no processo de reabilitação potencializando a 
recuperação do paciente”. 
 
 

2) AÇÃO DO CAVALO 
 

O cavalo ao passo produz uma série de movimentos seqüenciados e simultâneos 
que têm como resultante um movimento tridimensional, que se traduz: 

• Plano vertical – para cima e para baixo 
• Plano horizontal- para direita e para a esquerda, e, eixo longitudinal (cavalo)  

– para frente e para trás.” (Wickert ) 
 

 
3) NEUROFISIOLOGIA 

 
Sistema Sensitivo – Sensorial: promove uma representação interna das 

experiências externas do homem 
Função: extrair informações necessárias para gerar os movimentos que serão 

executados transforma energia física em informações neurais. 
 

Sistema Motor – planeja, programa, coordena e executa o movimento e 
transforma informações neurais em energia física ( força contrátil ) . 
 
 

4) BIOMECÂNICA 
 

“A biomecânica avalia o movimento de um organismo vivo e o efeito da força – 
seja empurrando ou tracionando – sobre esse organismo”. 

(Hamil & Knutzen, 1999) 
 

5) ESTÁTICA 
 

“É o exame dos sistemas que não estão se movendo ou que estão movendo em 
velocidade constante a ponto de considerá-los em equilíbrio.” 

(Hamil & Knutzen, 1999) 
 

6) DINÂMICA 
 

“Área da mecânica usada para avaliar os sistemas em movimento.” 
(Hamil & Knutzen, 1999) 
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7) FUNÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE 
 

• avaliação global do praticante; 
• elaboração do plano de tratamento; 
• colabora na escolha do cavalo e equipamento; 
• execução e orientação a terceiros do plano de tratamento; 
• favorece a integração, junto aos demais profissionais, dos objetivos 

priorizados pela equipe; 
• demonstração de técnicas de manuseio e de condução da sessão de  
• acordo com as capacidades funcionais do praticante; 
• reavaliação; 
• dar alta fisioterápica ao praticante, com justificativas ao praticante quando 

possível, aos responsáveis e a equipe; 
• orientar ergonomicamente os profissionais e terapeutas atuantes no centro 

de equoterapia; 
• prestar primeiros socorros aos praticantes e equipe de trabalho na ocorrência 

de acidentes. 
 
 

8) PLANEJAMENTO PARA O ATENDIMENTO 
 

• objetivos / propostas de atendimento; 
• precauções; 
• adaptações; 
• aproximação; 
• modo de montar e apear; 
• tipo de andadura x tônus muscular; 
• movimentação do cavalo; 
• movimentos do praticante. 

 
 

9) CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRATICANTE PARA A SELEÇÃO DO 
CAVALO E MATERIAIS 

 
• Idade; 
• nível cognitivo; 
• tônus muscular; 
• equilíbrio; 
• altura e peso; 
• mobilidade e alinhamento biomecânico; 
• medo e ansiedade; 
• considerações ambientais. 

 
10) SELEÇÃO DO CAVALO PARA O PRATICANTE 

 
• altura 
• peso 
• temperamento 
• movimento 
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11) EFEITOS TERAPÊUTICOS 
 

• aceitação como indivíduo; 
• conhecimento da técnica eqüestre; 
• socialização: afetividade de contato com o animal. 

 
 

12) EFEITOS TERAPÊUTICOS - PSICOMOTRICIDADE: 
 

• melhora do tônus muscular; 
• mobilização das articulações de coluna vertebral e de cintura pélvica; 
• facilita o ganho de equilíbrio e de  postura do tronco ereto; 
• favorece a obtenção de lateralidade; 
• melhora a percepção do esquema corporal; 
• favorece a referência  de espaço, de tempo e de ritmo; 
• permite o trabalho de coordenação motora; 
• produz dissociações corporais; 
• melhora da auto – imagem. 
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FISIOTERAPIA APLICADA À EQUOTERAPIA  

Carlos Roberto Franck da Rocha – Fisioterapeuta 

1. INTRODUÇÃO 
 

Considerando-se que 10% da população humana é portadora de algum tipo de 
necessidade especial, é preciso que as pessoas dedicadas à profissão terapêutica lancem 
mão de todos os recursos disponíveis ao atendimento desta grande parcela humana, que 
muitas vezes nos está tão próxima, em nossa família, vizinhos ou... para nós mesmos. 
São muitos os que não têm a felicidade de realizarem suas tarefas independentemente 
ou, com toda sua amplitude ou liberdade de movimentos. 

Quando formos eleger uma forma de tratamento aos pacientes que nos chegam 
com problemas neurológicos, é importante que lembremos que a maior parte da sua 
reabilitação depende de sua própria motivação em relação à proposta terapêutica que 
lhes será oferecida. Outra consideração que também podemos pesar é a de que as 
pessoas que convivem com animais são menos propensas à depressão e às frustrações e 
que se sentem mais úteis e dispostas à vida, desejando poder fazer mais alguma coisa 
pelos outros e, desta forma, sentindo-se mais capazes. 

Tendo em mãos estes aspectos emocionais referidos, que estão ligados ao 
tratamento e somados à importância que se deve dar ao buscarmos o funcionamento 
físico mais próximo do normal ao organismo do paciente, vê-se logo que é necessária a 
conscientização corporal e o posicionamento do corpo em ortostatismo, na vertical, pois 
somos bípedes e é assim que funcionam melhor nossas sensações, aprendizado, 
digestão, trocas gasosas, crescimento e todo o nosso mecanismo circulatório, entre 
outras funções que nos são vitais. 

A equoterapia é uma excelente oportunidade de se oferecer todas estas 
condições julgadas importantes ao tratamento dos pacientes neurológicos, ortopédicos 
ou de outros casos como distúrbios do comportamento ou aprendizagem. Se tivermos o 
cavalo, um animal de grande porte, que pode ser montado pelo paciente, levar este 
cavaleiro onde ele quiser e transformá-lo em uma pessoa também poderosa, logo ele 
poderá sentir-se orgulhoso e gostar do que faz. Somando isso à possibilidade da 
aproximação carinhosa com o animal, de sentir seu movimento e seu calor, tudo 
podendo ser explorado de diversas maneiras pelo fisioterapeuta da equipe de 
equoterapia. Quem mais sai ganhando é o paciente, que, ao ingressar nesta forma de 
tratamento, passa a ser chamado de praticante por ser mais um dos participantes ativos 
deste trabalho em equipe. 

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 
 

Equoterapia: método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de 
uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência e/ou com 
necessidades especiais. 

Fisioterapeuta: profissional generalista habilitado à prevenção, diagnóstico e 
tratamento de problemas fisio-funcionais, trabalhando com métodos que utilizam de 
recursos físicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
corpórea humana. Na equoterapia ocorre o movimento que pode ser conduzido de forma 
terapêutica, ou seja, a cinesioterapia. 
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Praticante: pessoa com deficiência e/ou com necessidades especiais, onde há 
disfunção mental, sensitiva ou motora. Estas características se apresentam fisicamente 
com deformidades no movimento e na postura, podendo afetar também seu 
funcionamento visceral. Nesta atividade, o sujeito participa de sua reabilitação na 
medida que interage com o movimento e no ambiente do cavalo. 

Sistema nervoso: é uma das partes mais importantes do corpo humano, por 
exercer a maioria das funções do seu controle; possui duas redes paralelas de nervos, 
uma ligada às regiões sensoriais e outra às áreas que ativam os movimentos. São os 
órgãos dos sentidos que estimulam o seu próprio desenvolvimento. Devido ao valor de 
sua função, sensibilidade e delicadeza de suas estruturas, sua porção mais central está 
protegida por um revestimento ósseo na região do crânio e da medula espinhal.  

 

3. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO HUMANO 
 

É importante que saibamos da anatomia neurológica e do seu funcionamento, 
como os órgãos dos sentidos estimulam o desenvolvimento do sistema nervoso e o que 
ocorre em caso de deficiência na origem, transmissão ou recepção destes estímulos. A 
equoterapia propicia meios que podem ser aproveitados pelos terapeutas na condução 
do tratamento. 

O desenvolvimento sensório motor global ocorre obedecendo a princípios 
como mobilidade, estabilidade, noção de linha média, ritmo, dissociação de 
movimentos e estimulação do meio ambiente. É preciso que se tenha uma base estável 
para desenvolver habilidades de movimento. Sem estabilidade, a mobilidade é pouco 
controlada, podendo ser desorganizada. A mobilidade e a estabilidade influenciam no 
desenvolvimento das habilidades respiratórias, orais e digestivas, visto que estas 
dependem do controle de pescoço e ombros que, por sua vez, depende da estabilidade 
do tronco e da pélvis. 

Temos o neurônio como célula básica e as regiões que formam o cérebro, cada 
uma com suas funções específicas. Há o encéfalo, seus componentes e 
responsabilidades e todo o conjunto do sistema nervoso, composto por suas regiões 
central e periférica, também com características e funções distintas. Todas as 
características deste funcionamento são importantes de serem conhecidas pelos 
terapeutas, pois são justamente elas que serão exploradas, incentivadas ou inibidas na 
forma de tratamento equoterápico que formos propor. 

Em relação à estimulação do equilíbrio, que é um dos maiores benefícios 
físicos que a equoterapia pode propiciar ao seu praticante, é importante mencionarmos a 
formação anatômica dos três canais semicirculares do aparelho vestibular, que estão 
dispostos de maneira a aferir qualquer variação do nosso corpo no espaço. 
Considerando que estamos inseridos em um espaço físico e que nos movimentamos em 
suas três dimensões, seja na mudança de níveis em altura, para os lados e para frente e 
para trás, podemos entender a importância da nossa capacidade de perceber tais 
variações de posição. Devido a esta sensibilidade, são possíveis nossos constantes 
ajustes posturais para nos mantermos em pé ou tomarmos novas atitudes sem perdermos 
o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo. O aparelho vestibular indica a posição da 
cabeça em relação ao corpo e suas mudanças de modo instantâneo. O cérebro compara 
estes sinais com os que recebe do sentido da visão e das articulações e envia os 
estímulos necessários à manutenção da postura. 

O aparelho labiríntico desenvolve-se precocemente e as mobilizações e 
mudanças de postura que ocorrem ainda na gestação influenciam muito em seu 
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desenvolvimento, ainda que o recém-nascido mostre poucos indícios de postura 
antigravitária eficiente. A maturação das reações de equilíbrio requer um conhecimento 
mínimo do próprio corpo pelo uso dos reflexos labirínticos e, em geral, de toda a 
dotação reflexa, assim como do adequado acúmulo de impressões recebidas desde os 
receptores da periferia do corpo, que permitem elaborar um esboço do mundo 
circundante. A integração destes elementos sensoriais assenta as bases da estática e da 
dinâmica humana. 

No momento em que temos uma alteração nesse sistema tão complexo, 
dizemos que houve uma doença e ela pode ser por várias causas, como falta de oxigênio 
no cérebro, infecções, traumatismos etc. (A equoterapia é um excelente método para 
que se continue a estimulação do aparelho do equilíbrio, por exemplo, devido ao seu 
movimento rítmico que é transmitido pela andadura do cavalo ao seu cavaleiro e que 
constantemente lhe exige novos ajustes posturais para que se continue montado.) Caso a 
lesão atinja a área central, ela poderá acometer múltiplos grupos musculares, os reflexos 
podem ficar aumentados, surge a espasticidade e acontecem movimentos involuntários 
associados aos voluntários. No caso da lesão atingir o sistema nervoso periférico, ela 
acomete poucos grupos musculares, o tônus muscular pode diminuir ou inexistir, 
ocorrendo o mesmo com os reflexos. Conforme forem os sinais presentes na 
musculatura do paciente, eles podem auxiliar na avaliação da doença e na elaboração de 
seus objetivos de tratamento. 

As crianças portadoras de necessidades especiais com seqüelas de paralisia 
cerebral com espasticidade tendem a desenvolver deformidades articulares porque o 
músculo espástico não tem crescimento normal. Rotação interna e adução dos quadris e 
pés eqüinos são as deformidades mais freqüentes. Além destas, a criança com 
tetraplegia espástica pode desenvolver luxação paralítica dos quadris e escoliose. 

No Centro Básico de Equoterapia General Carracho da Associação Nacional de 
Equoterapia (ANDE-BRASIL) as patologias mais freqüentes são: a paralisia cerebral 
com suas diversas manifestações, a deficiência mental, a síndrome de Down, o autismo 
e o acidente vascular encefálico. Estas  patologias possuem seu quadro clínico 
característico, ou seja, sua fisiopatologia, com seus sinais e sintomas.  

 

4. A EQUOTERAPIA E SEUS BENEFÍCIOS 
 

A equoterapia pode ser aplicada a pessoas que se apresentem com várias 
características físicas, psicológicas e sociais. No universo rico do ambiente da 
equoterapia, a fisioterapia pode utilizar uma gama de alternativas e suas técnicas desde 
os quadros clínicos com diagnósticos mais brandos até os mais severos, promovendo 
um alinhamento biomecânico e favorecendo a simetria. Os objetivos de atendimento 
visam facilitar a funcionalidade dos órgãos vitais e do aparelho músculo-esquelético, 
principalmente, para melhorar a qualidade de vida do praticante e da família. 

Dentre muitos benefícios, podemos destacar os seguintes: 

• melhora o equilíbrio e a postura; 
• desenvolve a coordenação de movimentos entre tronco, membros e 

visão; 
• estimula a sensibilidade tátil, visual, auditiva e olfativa pelo ambiente e 

pelos trabalhos com o cavalo; 
• promove a organização e a consciência do corpo; 
• desenvolve a modulação tônica e estimula a força muscular; 
• oferece sensações de ritmo; 
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• aumenta a auto-estima, facilitando a integração social; 
• desenvolve a coordenação motora fina; 
• estimula o bom funcionamento dos órgãos internos; 
• ajuda a superar fobias, como a de altura e a de animais; 
• estimula a afetividade pelo contato com o animal; 
• melhora a memória, concentração e seqüência de ações; 
• motiva o aprendizado, encorajando o uso da linguagem; 
• ensina a importância de regras como a segurança e a disciplina; 
• aumenta a capacidade de independência e de decisão em situações 

diversas; 
• promove a sensação de bem estar, motivando a continuidade do 

tratamento. 
 

5. CRITÉRIOS PARA A PRÁTICA DA EQUOTERAPIA 
 

Durante a marcha natural ao passo, o cavalo tem ciclos de movimentação 
semelhantes ao humano e esse paralelo pode ser evidenciado pelo movimento 
tridimensional de ambos. A equoterapia usa essas características a partir dos 
conhecimentos dos profissionais de saúde que compõe a equipe interdisciplinar visando 
à melhora do ajuste tônico, do alinhamento corporal, do equilíbrio postural e da função 
global de pessoas portadoras de necessidades especiais. Quando montado no cavalo, 
observamos que a movimentação eqüina pode ajudar o cavaleiro, praticante, a melhorar 
sua marcha, postura e equilíbrio por ser análoga ao movimento da marcha humana. 
Soma-se a isso, a descarga de peso do assoalho pélvico sobre a manta ou sela acrescida 
da dissociação das cinturas pélvica e escapular. 

Em relação ao cavalo e seu ambiente, é importante que o terapeuta os conheça 
e aos estímulos que eles oferecem: os movimentos do cavalo e seus tipos de andaduras, 
quando se está montado em sela ou mantas ou estando em decúbitos ventral ou dorsal. 
Deve-se considerar todas estas variantes ao se percorrer os diversos tipos de terreno que 
podem ser utilizados pela equoterapia, dependendo do que pode ser visto como 
estímulos úteis ao praticante. 

Possibilidades e limitações da equoterapia: o cavalo oferece uma diversidade 
de movimentos que podem ser aproveitados enquanto se está sobre seu dorso, montado 
ou em decúbitos, observando também que há limites relativos à patologia do praticante 
que devem ser respeitados.  

O atendimento do praticante se dá a partir da avaliação do quadro clínico 
característico de sua patologia. Deve-se avaliar a idade de desenvolvimento motor do 
praticante, quais os padrões de movimentos que foram adquiridos, bloqueados ou 
perdidos a partir do momento da lesão. As habilidades motoras devem ser estimuladas 
na época mais adequada do seu desenvolvimento para seu melhor aproveitamento e para 
se evitar traumas ao sistema músculo-esquelético, ainda em estruturação. 

Devemos ser criteriosos na avaliação quanto aos benefícios que a equoterapia 
pode oferecer ao quadro clínico apresentado pelo praticante, na relação entre os riscos e 
as vantagens de se montar uma pessoa portadora de necessidades especiais e, a partir 
daí, traçar os objetivos e o seu programa de tratamento. 

6. CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES AO TRATAMENTO 
 

Conforme forem os objetivos do tratamento, alguns dos casos a seguir 
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mencionados podem ser atendidos pela equoterapia, desde que a coluna vertebral seja 
pouco exigida nas atividades contra a ação da gravidade. Em outros casos, os trabalhos 
podem ser propostos em decúbitos para integração sensorial, aproximações com o 
cavalo, etc. 

Os casos aos quais devemos estar mais atentos são: 

• quadros inflamatórios e infecciosos;  
• cifoses graves e escolioses acima de 30 graus (evitar posturas verticais); 
• luxação e sub-luxação de quadril; 
• crânio com área aberta, sem fechamento ósseo; 
• instabilidade nas articulações vertebrais por frouxidão ligamentar cervical 

(mais específico na S. de Down, entre as vértebras atlas e áxis); 
• extensão cruzada de membros inferiores e espasticidade sem mobilidade; 
• osteoporose; 
• processo inflamatório no reumatismo; 
• osteogênese imperfeita; 
• espinha bífida; 
• espondilólise, espondilolistese ou hérnia de disco intervertebral; 
• epilepsia; 
• obesidade (risco à segurança, maior quando associada à hipotonia); 
• alergia ao pêlo do cavalo; 
• medo excessivo; 
• problemas comportamentais do praticante que coloquem em risco sua 

segurança própria ou da equipe. 
 

7. FUNÇÕES  DO MEDIADOR DO PRATICANTE DE  EQUOTERAPIA:  
 

a) conter os medos do praticante mostrando-lhe medidas de segurança e 
limites para se montar a cavalo; 

b) apresentar-se como modelo para montar e cuidar do animal; 
c) identificar-se ao praticante para mediar seus anseios; 
d) encontrar e reforçar a capacidade sensitiva, motora e criativa do praticante; 
e) explicar sobre a rotina e o ambiente do cavalo; 
f) representar o profissional de saúde responsável pelo praticante durante a 

sessão; 
g) atuar como agente ressocializador pela interação com o cavalo; 
h) ser incentivador em relação às limitações físicas e sociais. 

 
 

8. REQUISITOS AO MEDIADOR NA EQUOTERAPIA 
 
Deve ser comprometido com sua vocação assistencial e que tenha interesse e 

possibilidade de trabalhar em equipe em um ambiente ligado à natureza com todas suas 
particularidades. Junto a essa vocação, deve compartilhar e planificar a tarefa numa 
equipe interdisciplinar. Além disso, deve ter segurança, autonomia e sentido de 
oportunidade para atender a praticantes em situações que necessitem de urgência e 
precisão junto ao cavalo. 

A empatia e a possibilidade de situar-se no lugar do outro e de compreendê-lo 
são importantes ao desempenho das tarefas, tanto em relação ao praticante, quanto às 
opiniões dos demais profissionais da equipe interdisciplinar na condução do trabalho. 
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9. O TRABALHO DO FISIOTERAPEUTA 
 

Junto ao praticante, o fisioterapeuta interpreta seu diagnóstico, compreende 
seus limites e lhe dá condições para superá-los a partir do seu potencial, lembrando que, 
na equoterapia, o cavalo é o estimulador sensorial e motor do praticante e que a função 
do fisioterapeuta durante a sessão é conduzi-la de modo a facilitar a realização dos 
movimentos normais e inibir a realização de anormais.  

Com a equipe de trabalho: busca a integração com o médico, psicólogo, 
instrutor de equitação, professor de educação física, pedagogo, assistente social, 
fonoaudiólogo e outros profissionais (conforme for o objetivo de atendimento do centro 
de equoterapia) para que se encontre a melhor forma de programar as estratégias do 
atendimento e para se atingir os objetivos eleitos pelo grupo. Isso inclui a demonstração 
de técnicas de manuseio e de condução da sessão de acordo com as capacidades 
funcionais do praticante. Existem particularidades que os profissionais da equipe devem 
ter em relação aos praticantes e que a equipe deve esclarecer por meio de reuniões e 
aulas expositivas ou durante a rotina de trabalho para que se consiga boa coesão no 
trabalho. 

Como o fisioterapeuta é o profissional da equipe com grande responsabilidade 
quanto à capacitação física dos integrantes, é importante que ele se junte ao instrutor de 
equitação para avaliar as condições de trabalho do cavalo, observando se ele tem 
participado de treinamento quanto aos comandos utilizados durante as sessões de 
equoterapia e se o animal está vindo ao trabalho no picadeiro descontraído, após ter tido 
um momento de lazer para relaxar sua musculatura, evitando, com isso, que ocorram 
situações desagradáveis pelo cavalo querer se exercitar ou brincar em hora imprópria. 

 
 

10. OBJETIVOS DO TRATAMENTO PELA FISIOTERAPIA 
 

Cada patologia tem características que são significativas ao que se quer propor 
ao praticante, devendo, os profissionais responsáveis pelas avaliações médica, física e 
psicológica se empenharem em conhecê-las para que, a partir de seus dados, a equipe de 
atendimento tenha segurança para saber de seus limites e possibilidades.  

Tomando como base que o tratamento oferece muito alinhamento postural e 
posicionamento, o fisioterapeuta busca bastante a estimulação do equilíbrio, a 
modulação do tônus muscular, a prática da integração sensorial e dos ganhos motores e 
maior independência ao praticante, estimulando-o como participador ativo da terapia. 

Após uma compreensão por parte dos profissionais da equipe sobre cada caso 
apresentado é que se poderá traçar um programa de atendimento dentro das 
possibilidades oferecidas pelo centro de equoterapia. É importante que o programa 
esteja em um nível de estímulos aceitável para ser recebido pelo praticante e que 
possam ser transformados em manifestações de reação interessantes à sua melhora, sem 
causar danos que pesem contra os benefícios gerais do tratamento. 

A equoterapia é rica em estímulos e o fisioterapeuta pode se aproveitar dos 
benefícios que eles produzem ao sistema nervoso, visto que a maior parte da 
recuperação do paciente neuropata depende de sua motivação ao tratamento. A 
estimulação do sistema límbico, que é a sede das emoções e sentimentos, é constante e o 
praticante sente o prazer de montar e se entusiasma a freqüentar as sessões com seu 
amigo cavalo. 
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11.  A SESSÃO DE EQUOTERAPIA 
  

É importante que a sessão inicie com um trabalho de aproximação, com o 
animal, adaptando-se ao ambiente ou com um relaxamento prévio. Esses trabalhos 
podem ser executados a partir de conversas, passeios, jogos lúdicos ou outro método 
conhecido pela equipe terapêutica objetivando ambientar o praticante ao que vai ser 
feito no local. Neste momento, a fisioterapia pode incentivar e experimentar com bolas 
ou rolos de Bobath, flexibilizações, estiramentos musculares sobre o colo ou tatame ou 
utilizando brinquedos semelhantes ao cavalo. 

O cavalo oferece movimentos de inclinações laterais de tronco para 
transferência de peso, rotações para dissociação de cinturas e movimentações de báscula 
anterior e posterior de bacia pélvica pela movimentação de flexão e extensão do tronco. 
Simultaneamente, acontecem os movimentos verticais, para cima e para baixo, que 
ocorrem a cada passo do animal, gerando pressão e descompressão ao corpo todo, 
principalmente, na coluna vertebral. Todas as combinações destes movimentos são 
utilizadas ao longo do tempo da sessão. Este é o movimento tridimensional e 
multidirecional proporcionado pela andadura do cavalo ao passo e que é transmitido ao 
cavaleiro a partir do seu contato pela bacia pélvica. Estas oscilações ocorrem nos 
mesmos planos de movimento humano e são interpretados como movimentos 
fisiológicos pelos órgãos receptores de movimento e pelos canais semi-circulares do 
aparelho vestibular. 

Outro benefício importante de ser destacado durante a sessão é o da 
oportunidade que o praticante tem de receber a sensação do ritmo, passado a partir da 
conscientização do movimento do cavalo. O ritmo está presente em nossa vida desde a 
gestação, nas batidas do coração, na respiração, nos movimentos harmônicos da marcha, 
etc. Para isso, é importante que o terapeuta ajude nessa conscientização, mesmo que o 
praticante esteja montado e mediador caminhando ao lado. A mão deve ser mantida 
sempre em contato com a região pélvica ou lombar do praticante, acompanhando todos 
os deslocamentos que o animal transmite ao cavaleiro e enfatizando-os na mesma 
cadência. Isso pode ser executado por meio de canções ritmadas, palavras conhecidas ou 
manipulações que sejam nessa freqüência. 

Além da mecânica descrita, podemos aproveitar as influências para a 
integração sensorial e ao esquema corporal, originadas pelos sentidos do tato epicrítico 
(avaliação fina, discriminativa de sensações térmicas e táteis) e protopático 
(sensibilidade mais grosseira) e pela propriocepção, exterocepção e interocepção 
visceral que o movimento do animal e a identificação visual e a olfativa do ambiente 
provocam.  

 

12. O CAVALO E O USO DO MATERIAL ACESSÓRIO AO PRATICANT E 
 

O cavalo é o agente estimulador da equoterapia e deve ser muito bem 
conhecido em todas suas características pelo terapeuta que se propõe a trabalhar com 
ele. Devemos conhecer seus hábitos, sua forma de andar, seus prazeres, suas reações de 
defesa e suas necessidades fisiológicas. 

O estímulo mecânico oferecido pelo animal provém de seus membros 
anteriores e posteriores incidindo de baixo para cima em seu corpo que reage 
deslocando-se em movimento tridimensional e multidirecional sobre o espaço a ser 
percorrido. A massa corporal do cavalo dissocia-se de acordo com sua andadura e esse 
efeito é transmitido ao cavaleiro, também no sentido de baixo para cima. 
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Chegando ao corpo do cavaleiro (praticante de equoterapia) pelo assoalho 
pélvico, o impacto é transmitido desde os ísquios até a coluna vertebral e crânio de 
forma que estimule as reações de endireitamento constantemente enquanto dure o tempo 
da sessão. 

Na hipoterapia é importante que o fisioterapeuta analise o potencial físico do 
praticante e o tipo de andadura que o cavalo oferece. Isso é avaliado observando se o 
animal possui melhor passo natural transpistando, sobrepistando ou antepistando. 

O cavalo que transpista repousa a pata posterior além da marca deixada pela 
pata anterior do mesmo lado. Evidenciando que ele dissociou bastante seu corpo em sua 
passada. Quando o cavalo sobrepista ele pisa com a posterior exatamente sobre a marca 
deixada pela pata anterior daquele lado. Ao antepistar, a pata traseira pisa aquém da 
marca deixada pela anterior. 

Podemos considerar que ao antepistar o animal dissocia menos sua massa 
corporal, transmitindo menos impulso mecânico a cada passada até o corpo do 
praticante. Ao transpistar, o cavalo lança sua pata traseira bem à frente, fazendo com 
que sua massa posterior também se desloque lateralmente, provocando movimentos 
mais amplos ao praticante. O cavalo que sobrepista transmite movimentos medianos ao 
cavaleiro. 

Caso o praticante possua pouca massa corpórea ou necessite de base mais 
estável, pode ser preferível que o cavalo antepiste, facilitando as reações de equilíbrio e 
endireitamento corporal. Caso o praticante possua bom potencial a ser exigido, pode-se 
propor o contrário, com o animal provocando maiores reações aos movimentos mais 
amplos. 

De acordo com a patologia, suas precauções e quadro clínico, o equipamento 
deve ser adaptado ao praticante de equoterapia. Existe a sela especial com alça para 
apoio, coxim para ajustar a sela à pelve do praticante e melhor posicioná-la; pode-se 
usar manta fina ou mais grossa, cilhão sobre a manta para apoio manual ou para 
estimular a funcionalidade dos membros superiores, estribos adaptados para praticantes 
que tenham pé eqüino, entre outros. A participação do fisioterapeuta é essencial nesse 
caso para realizar a avaliação ergonômica do praticante e para melhor adaptar o 
equipamento ou providenciar sua confecção de maneira individualizada. Contudo, 
muitas vezes este material nem sempre supre as necessidades do praticante, precisando 
o terapeuta intervir manualmente para dar mais condições e melhores formas de 
conforto e segurança ao atendimento para que se possa atingir os objetivos que foram 
propostos ao seu programa. É importante que se enfatize o valor dos recursos 
terapêuticos manuais atuando sobre o dorso do cavalo. 

 

13. PRECAUÇÕES PARA A SESSÃO 
 

Existem praticantes que não podem sofrer variações bruscas de posturas ou de 
andaduras do cavalo devido ao aumento da pressão interna das estruturas do sistema 
nervoso central. Nos casos de hidrocefalias controladas por válvulas artificiais devemos 
estar atentos ao fato de que a válvula foi ajustada para controlar uma quantidade 
limitada de pressão, que pode vir a aumentar com as agitações do movimento do cavalo. 
Torna-se necessário estudar cada patologia e manter contato constante com o médico do 
praticante. 

Deve-se estar atento aos praticantes que costumam ter crises de epilepsia ou 
que fazem uso de seus medicamentos controladores; é melhor evitar situações físicas e 
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emocionais que lhe exijam mudanças e adaptações intensas que possam vir a 
desencadear estes processos patológicos. É importante que os integrantes da equipe 
saibam como reagir nas várias formas de manifestação da doença, marcando presença 
que ofereça segurança ao praticante e estando atento para descê-lo do cavalo de modo 
rápido e seguro.  

Há situações de má formação óssea, como na bacia pélvica, ou de destruição 
vertebral (espondilólise) ou de seu escorregamento (espondilolistese). Os ossos podem 
estar enfraquecidos por osteoporose ou podem ocorrer alterações importantes da forma 
da coluna vertebral que venham a diminuir sua capacidade de movimentos e de 
sustentação. Isso pode ocorrer na região cervical, tronco ou em membros, podendo 
causar prejuízos ao tratamento. Ainda há os casos de cifose, lordose e escoliose 
aumentada ou casos de artrodese (articulações soldadas). Luxações e sub-luxações, 
podem existir principalmente, nas grandes articulações, como em ombro e quadris, que 
requerem que seus movimentos sejam orientados e limitados pelo fisioterapeuta. 

Para os casos de subluxação de quadril, devemos evitar situações que 
provoquem rotação interna somada à flexão desta articulação. Devemos induzir os 
movimentos contrários a estes, como na posição de montar, que abduz os quadris e os 
mantém em rotação externa. A posição montada no cavalo mantém-se com os quadris 
abduzidos, fletidos e em rotação externa, facilitando o encaixe da cabeça do fêmur na 
fossa do acetábulo, reduzindo a subluxação. Pode haver caso em que o quadril ainda 
esteja sendo tensionado à rotação interna e o joelho do praticante tenda a ficar em 
posição elevada. Cabe ao fisioterapeuta bloquear esta contração muscular contendo essa 
reação a partir do terço distal da coxa em cada lado. Agindo assim, estará facilitando o 
controle de tronco a partir do esforço do próprio praticante, pois os membros inferiores 
e sua musculatura espástica ou hipertônica não estará mais influenciando tanto nos 
desvios posturais e os quadris continuarão encaixados. 

Citando um exemplo do ato comum de montar a partir de um local mais 
elevado como uma plataforma, observamos que a rotação interna do quadril esquerdo 
acontece sempre que formos alçar a perna direita sobre a garupa do cavalo, gesto que 
provoca uma rotação de todo o tronco sobre seu ponto de apoio, que, neste caso, está 
sendo o próprio quadril esquerdo. Nestes casos, podemos elevar o praticante no colo e 
colocá-lo montado, mantendo abdução e flexão de quadris ou auxiliá-lo a sentar de lado 
na sela e rodar para o outro lado, alçando a perna sobre o pescoço do cavalo. O 
praticante com espasticidade adutora em membros inferiores também tende a rodar os 
quadris para dentro e o fisioterapeuta deve observar para fazer a correção imediata. 

Atenção especial deve ser dada aos casos de síndrome de Down, onde o 
praticante pode sofrer de frouxidão ligamentar na região da coluna vertebral cervical, 
acometendo, principalmente, a articulação atlanto-axial, o que favorece a lesão em 
chicote, que pode ferir a medula espinhal em situação de movimentos bruscos. 

Há casos de praticantes que nos chegam utilizando órteses para auxiliar seus 
movimentos. Quando possível, é melhor retirá-las para que o praticante receba a maior 
quantidade de estímulos que se possa oferecer com o contato do cavalo. 

Outra observação importante tem a ver com o sentido do olfato do praticante, 
pois há situações em que ele pode ser o único sentido preservado pela doença e é ele 
que é utilizado para a identificação de locais e de pessoas, o terapeuta também será 
reconhecido assim. Caso o terapeuta tenha o hábito de usar perfumes, torna-se 
interessante que ele mantenha sempre a mesma fragrância mais amena para facilitar a 
aproximação com o praticante. 
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14. SUGESTÕES DE ATENDIMENTO COM EQUOTERAPIA 
 

a) Déficit de equilíbrio: 
Estimular o sistema vestibular e o cerebelo com diversos graus de dificuldade a 

serem vencidos e ultrapassados pelo praticante. Pode-se iniciar o programa com trajetos 
fixos, a serem percorridos em linha reta e em área plana, utilizando-se de estribos e 
apoio do mediador, daí, evoluir para a retirada dos estribos e/ou apoio, elevação dos 
membros superiores, passagem por trajetos sinuosos e por terrenos acidentados, 
percorrer aclives e declives moderados e acentuados, etc. Tudo isso pode ser variado, de 
acordo com a evolução do praticante, na seqüência das sessões, que devem ser 
observadas pelo terapeuta. Os trajetos sinuosos, por exemplo, devem iniciar com 
mudanças de direção bem amplas para que o praticante tenha tempo suficiente para 
acomodação e adaptação do equilíbrio adquirido à próxima curva. As figuras 
geométricas desenhadas no solo devem ter ângulos bem abertos.  

Para tudo isso, deve-se avaliar o grau de resistência física à fadiga (pesquisar 
variação da pressão arterial, da freqüência cardíaca e da respiratória), persistência às 
dificuldades e tolerância à frustração que o praticante possui, para dar continuidade ou 
diminuir a graduação de estímulos. É interessante que se aproveite os ganhos com o 
controle do equilíbrio do praticante nas sessões de outras formas de terapia que ele faça, 
para que não haja interrupção dos benefícios alcançados. 

O objetivo inicial pode ser que o praticante consiga adquirir controle cervical 
pelo movimento do cavalo, daí, evoluir ao controle do tronco. 

b) Alterações posturais: 
A postura pode se alterar no indivíduo por maus hábitos de posicionamento ou 

por doenças do sistema nervoso que modifiquem as funções musculares. No caso de 
lesão do sistema nervoso, ocorre um desequilíbrio de forças, onde há predominância da 
ação da musculatura com a inervação preservada sobre seus músculos antagonistas (que 
são opostos ao seu  trabalho) que ficaram sem sua capacidade funcional. O tempo de 
evolução da patologia com a permanência da posição e o esforço muscular submetido, 
seja pela continuidade das atividades em posturas inadequadas, mesmo no leito ou em 
cadeira de rodas também podem acentuar estas alterações, podendo causar desgastes nos 
corpos vertebrais. 

As alterações no plano sagital (observando-se o praticante de perfil) podem ser 
a cifose, que é a curvatura da coluna dorsal formando uma gibosidade ou a hiperlordose, 
que é o aumento da curvatura fisiológica lombar ou cervical.  

No plano frontal, pode haver a escoliose, que é outra alteração postural que 
ocorre com freqüência (observando-se o praticante de frente), podendo haver uma 
inclinação lateral ou mais na coluna vertebral do praticante, sendo que uma delas será a 
estrutura primária da deformidade, geralmente seguida de outra, em forma de 
compensação de equilíbrio. A medição destes ângulos de inclinação e a observação das 
posturas escolióticas podem ser feitas pela observação posterior ao praticante, estando 
ele em pé ou montado, com mais precisão, por meio de radiografias. 

Deformidades nas vértebras ou nos discos intervertebrais também podem ser 
causas de alterações. Nestes casos, uma avaliação física criteriosa é importante para se 
indicar ou não o tratamento equoterápico, evitando-se, assim, o agravamento da 
angulação destas curvaturas e possíveis traumas articulares quando o praticante estiver 
montado com o tronco na vertical  

No tratamento das alterações posturais, podemos ter como objetivo oferecer 
situações de ortostatismo de tronco, para se buscar a estimulação mais correta do 
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equilíbrio, a conscientização e correção postural ou o melhor funcionamento visceral. 
Pode-se ainda, adotar posturas em decúbitos, com objetivo de se estimular a integração 
sensorial e o relaxamento, enfatizando a conscientização da ventilação pulmonar, por 
onde o ar entra e passa e com qual intensidade e freqüência. 

Para a formação de seu esquema corporal, usamos a comparação das partes do 
corpo do cavalo com as humanas, como o cavalo se posiciona, faz seus movimentos e 
anda, diferente das pessoas, localização de suas patas, focinho, etc. Isso pode iniciar 
antes do picadeiro, com cavalinhos de brinquedo ou com jogos corporais que 
evidenciem  as partes e posturas do corpo. 

Para os casos em que a postura em cifose dorsal ocorre pela maneira errada de 
sentar (sobre o sacro e não sobre os ísquios) a partir de uma retroversão de bacia, pode-
se usar estribos mais longos, para se induzir à sua anteversão quando o praticante for 
buscar o apoio dos pés, tendo que estender seus membros inferiores. Os estribos mais 
curtos induzem à báscula posterior da bacia. A correção também pode se dar pela 
intenção do próprio praticante em manter o olhar na linha do horizonte, isso deve ser de 
maneira orientada, para que essa atitude não se dê por compensações em hiperlordose 
cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra maneira de se estimular correções de posturas pélvicas é a partir da 
escolha dos cavalos. Um cavalo com a frente mais alta tende a inclinar a pelve do 
cavaleiro para trás, ele tem que forçá-la à frente para não cair, enquanto que um cavalo 
com a frente mais baixa estimula que o cavaleiro force a pelve em retroversão. 
Situações semelhantes a estas descritas ocorrem com o cavalo em aclive e declive, 
respectivamente. 

A mobilização das estruturas pélvicas também pode ser feita pela aceleração e 
desaceleração do animal. Ao se diminuir ou parar o movimento do cavalo, o cavaleiro 
tenderá a tentar cessar o deslocamento de seu tronco com a retroversão de bacia. Atitude 
muscular contrária acontecerá no movimento de início ou aceleração da marcha do 
cavalo. Estas mobilizações, mesmo que de forma passiva, diminuem os efeitos da 
rigidez articular e do efeito de acomodação dos músculos das regiões envolvidas. 

Podemos auxiliar nas tomadas de posição para uma boa postura pela 
estimulação tátil feita no sentido da inserção para a origem dos músculos envolvidos na 
contração. Na cifose, a estimulação é do tipo “tapping”, com percussões de baixo para 
cima em número de 3 a 5  vezes em velocidade rápida e que atinjam a superfície 
muscular paravertebral. Esta manobra deve ser repetida em poucas vezes, para evitar o 

Os ísquios devem estar 
apoiados verticalmente 
na sela do cavalo 
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efeito de saturação de estímulos, evitando que os músculos deixem de fazer a contração 
solicitada. Uma pressão digital continuada também pode ser feita na região dos 
músculos lombares, o que dará uma noção de localização de, a partir de onde, o 
praticante deverá manter sua postura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura cifótica sendo corrigida por estimulações na região lombar. 

 

Considerando que exista este hábito postural errado no praticante, além das 
sugestões anteriores, podemos montar o praticante invertido no cavalo, para que ele 
vença o efeito da aceleração e oscilações da andadura do cavalo de uma forma diferente 
da que está habituado a perceber e reagir, tanto aos movimentos do cavalo quanto à ação 
da gravidade. Isso serve para desorganizar estas mesmas reações habituais erradas, já 
que estará vendo o ambiente que o cerca em um deslocamento e de um modo diferente. 
Isso pode ser uma tentativa para que sua musculatura seja utilizada de outra forma, mais 
correta e com menos esforço. 

Quanto às escolioses, deve-se estar atento para evitar efeitos lesivos nos 
movimentos em rotação, que podem causar cisalhamento (esmagamento) nos discos 
intervertebrais e nos próprios corpos das vértebras. Devemos estar atentos, porque 
quando ocorre a escoliose, ela também se apresenta com um componente de lordose e 
de cifose, devido à forma que os corpos têm para agirem em condições normais. 
Quando há alterações das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, elas influenciam 
sobre o conjunto todo. 

Outra observação importante tem a ver com o uso de estribos mais altos de um 
lado que do outro, dependendo da inclinação do tronco do praticante montado. Deve-se 
saber quanto à origem desta curvatura, se é por encurtamento de algum dos membros 
inferiores, por alteração na cintura pélvica ou por predominância da musculatura de um 
lado sobre a do outro da coluna vertebral. 

A postura em decúbito ventral oportuniza um descanso aos músculos que 
trabalham em sobrecarga e facilita a estimulação da musculatura desabituada ao 
trabalho de contração, quando o terapeuta a manipula de cima para baixo na porção que 
mais precise ser estimulada. 

 

Uso da ação centrífuga com o cavalo nos casos de alterações posturais: 

Ainda no tratamento das escolioses, atentar para a indicação da ação 
centrífuga, onde o cavaleiro tende a ser jogado para o lado externo da curva que o 
cavalo faz. A força lateral que ocorre no deslocamento curvilíneo em casos de trajetos 
sinuosos ou circulares. Lembrar também das compensações musculares em sentido 
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centrípedo, inclinação forçada ao lado do centro da curva, que o próprio cavaleiro 
empregará para não perder o seu equilíbrio. Neste caso esta ação corresponde a uma 
reação do praticante. É importante que se saiba o tipo de escoliose que o praticante 
possui antes de se indicar as atividades que exijam esforços de inclinações laterais. 

Cabe ao fisioterapeuta estimular com seus dedos as porções musculares 
paravertebrais do lado convexo de cada curva da coluna vertebral do praticante, 
induzindo à correção postural mais próxima da vertical. A estimulação ocorre com o 
cavalo em movimento, em linhas retas ou durante as curvas. O praticante reagirá 
retificando a porção da coluna vertebral inclinada, em princípio, com mais esforço e 
reagindo ao incômodo da estimulação, mas, ao longo das sessões, a correção tende a 
ocorrer com maior naturalidade. 

Quanto à realização das curvas, precisamos estar atentos ao tempo necessário 
para que cada praticante consiga reagir às curvas propostas pelo terapeuta, de acordo 
com o seu potencial adquirido até o momento. As curvas de maior amplitude e com 
passo do cavalo mais lento facilitam a organização corporal do praticante, podendo 
evoluir para curvas mais seguidas e de menor amplitude, ao longo das sessões aplicadas 
e da boa reação de endireitamento de cada praticante. 

O objetivo destas orientações é conscientizar e/ou habituar o praticante a 
realizar suas atividades sempre com o menor gasto energético e, isso é possível, 
mantendo-se o tronco na linha mais próxima do eixo da gravidade. Para todos os casos, 
a simetria, ou seja, o uso de trajetos em curvas brandas para um lado na mesma 
proporção que para o outro é muito bem indicado. 

 

c) Relaxamento: 
O relaxamento é bem indicado para o início dos trabalhos de correção postural 

a partir da conscientização corporal que ele proporciona. 

Considerando que o ato instintivo de espreguiçar e bocejar sejam uma forma 
espontânea de indução do estiramento muscular e do relaxamento das estruturas 
músculo-esqueléticas, nota-se a importância desta capacidade ao organismo humano 
durante todas as atividades do nosso cotidiano, visto que os músculos também 
necessitam manter sua capacidade de serem elásticos e flexíveis, além de ter sua função 
de contração. 

Em um organismo que funcione normalmente, as necessidades musculares têm 
oportunidade de serem satisfeitas a qualquer instante, dependendo apenas do interesse 
individual da pessoa humana. Os momentos de espreguiçar e bocejos são exemplos 
claros dessas situações que vivenciamos constantemente. As trocas de apoio que 
fazemos quando alternamos as pernas ao estarmos há muito tempo em pé, na mesma 
posição são tarefas fáceis de executarmos, nossa sensibilidade e motricidade estão 
preservadas. 

Nos casos de nossos praticantes de equoterapia, onde há limitações aos gestos 
que oportunizem o relaxamento a partir do estiramento muscular, torna-se importante 
que o terapeuta evidencie isso também em seus objetivos, sempre que perceber esta 
necessidade nas avaliações iniciais. 

Um bom modo de se iniciar um trabalho de relaxamento pode ser a partir da 
conscientização simultânea do balanceio dos braços soltos nos ombros e da própria 
respiração, pela sensação e acompanhamento da passagem do ar durante a ventilação 
pulmonar, de acordo com os passos do cavalo, em andadura calma. Conta-se quantos 
tempos são gastos na expiração, no momento de pausa e na inspiração, de acordo com a 
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oscilação do movimento do cavalo e dos braços pendentes do praticante. Podemos fazer 
uma variação com as mesmas atividades, estando o praticante com os olhos fechados. 
Aos poucos, a ansiedade diminui e conseguimos perceber os benefícios e o conforto 
alcançados nesta forma conscientizada de se montar. 

O relaxamento deve ser buscado para grande parte das situações na equoterapia 
com segurança e conforto e existem alguns meios para se facilitar que o praticante atinja 
essa situação. Ele pode ser realizado com o praticante em decúbito dorsal ou ventral, 
estando sobre o dorso do cavalo, sempre em ambiente calmo e seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando em decúbito dorsal, além da boa fixação e apoio que transmitam 
confiança ao praticante de que ele não vai cair ao solo, é importante que façamos sua 
sustentação, para eliminar o peso de seus membros inferiores. Isso para que o músculo 
ílio-psoas não fique tensionando a coluna lombar. Esta sustentação pode ser feita 
apoiando-se sob os joelhos, na região poplítea, com o antebraço do terapeuta, que se 
posiciona caminhando de lado, junto ao cavalo (o antebraço pode ser substituído por 
objeto com forma e densidade semelhante que não assuste o animal e que cumpra o 
objetivo de sustentação). A outra mão do terapeuta apóia sob a região cervical, 
amortecendo o balanceio da andadura do cavalo enquanto avalia a eficiência do 
relaxamento pela palpação da musculatura local e pela percepção da acomodação do 
peso da cabeça do praticante. Neste caso, o peso e o tamanho do praticante são fatores 
muito importantes à sua segurança e à aplicação desta proposta de trabalho. 

A partir da andadura lenta, ainda em  decúbito dorsal e com bom apoio, 
podemos ganhar muito com a conscientização que o praticante consiga ter do 
movimento das estruturas do cavalo sob seu corpo, atuando em forma de massagem de 
baixo para cima em sua musculatura dorsal. Sempre somando o movimento à ação da 
gravidade, que mantém o contato entre os corpos do praticante e do animal. Esta 
situação oferecida com segurança vem a ser muito confortável ao praticante de 
equoterapia. 

 

No alto, a ação da gravidade 
atuando sobre os membros inferiores e 
tensionando os músculos ílio-psoas e a 
coluna lombar, onde eles são 
originados. Com o apoio sob os 
joelhos, a ação da gravidade é 
eliminada, além de se oferecer mais 
confiança ao praticante, facilitando seu 
relaxamento. 
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 Em casos de dificuldade do praticante para relaxar, pode-se optar para que ele 
monte invertido (olhando para trás) e, posteriormente, podemos induzi-lo a estender 
seus braços e seu tronco em direção à cauda do cavalo até que ele consiga ou prefira 
deitar-se sobre a garupa (a ação da gravidade e o movimento do cavalo auxiliam este 
trabalho). Tudo isso sendo feito com conversa ou cantigas, no ritmo da andadura lenta 
do cavalo e em ambiente calmo, pode trazer muitos benefícios. Podemos associar a 
essas vantagens propiciadas, um trabalho de massagem na região da musculatura da 
região escapular e paravertebral, o que vem a somar em muito nesta proposta de 
conscientização corporal e relaxamento, visto que mexe com estruturas musculares 
difíceis de serem estiradas pela própria pessoa. Além destes benefícios, há outro 
importante neste momento é o da sensação de estar sendo bem tratado, que o praticante 
tem a possibilidade de perceber durante a sessão de equoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, torna-se importante que aproveitemos todas as situações em que 
o praticante esteja conosco para lhe oferecermos o tanto quanto possível de melhor 
qualidade de vida, preferencialmente, a partir de sua própria conscientização. 

 

d) Falta de coordenação motora:  
Além de todos os movimentos de ajustes posturais, alternância de movimentos 

com os braços e dissociações de cinturas que são exigidos para se permanecer montado 
e que devem acontecer em seqüência, já estimulando toda a coordenação motora grossa, 
ainda se pode estimular o praticante de várias outras maneiras, de acordo com a 
criatividade. Pode-se tocar no animal, pegar alguns pêlos com movimentos de pinça 
com uma mão, passá-los para a outra mão e soprá-los; arremessar e receber objetos 
enquanto está montado, com ou sem movimento do cavalo; estimular sua motricidade 
mais fina, trabalhando com rédeas, apanhar flores ou objetos previamente suspensos em 
cercas ou árvores, por exemplo, ou escovar o cavalo com movimentos de grandes e 
pequenas amplitudes. 

 

e) Falta de orientação espaço-temporal:  
Primeiramente, é importante que o praticante perceba que está no ambiente do 

cavalo, próximo ao animal, tocando-o e, também, montado nele, parado ou em 
movimento. Devemos facilitar-lhe a compreensão de que o animal é vivo e que tem 
movimentos interessantes a serem aproveitados. 

Com o praticante montado, podemos passar com o cavalo “desenhando” 
trajetos com formas conhecidas pelo praticante, como círculos, quadrados, etc. Pode-se 
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passar em trajetos sinuosos, desviando de árvores, ir para a direita e a esquerda, atingir 
tal ponto localizado adiante e retornar ao ponto de partida, por exemplo, avaliando-se o 
tempo gasto para percorrer tal trajeto, etc. Quando se estiver dentro do picadeiro, 
podemos utilizar cones de sinalização de trânsito para marcar os trajetos a serem 
percorridos. Para se trabalhar as situações de localização dentro e fora de algum 
ambiente podemos utilizar espaços no picadeiro e em área externa, passar com o cavalo 
sob árvores copadas que lembrem esses casos ou podemos enfatizá-los conduzindo o 
cavalo até sua baia e evidenciar que, agora, ele está lá dentro, por exemplo. Trabalhar 
lateralidade com os próprios segmentos do corpo do praticante, com objetos, passando-
os de um lado para o outro, aproveitar a presença de outros cavalos por perto, plantas, 
sons, luz do sol ou de lâmpadas em cima ou em um dos lados, a sombra fica em baixo, 
fazer deslocamentos beirando cercas, etc. Sempre aproveitando o ambiente. 

Há casos de praticantes que precisam ser fixados pela mão do terapeuta em 
seus quadris para evitar que se joguem de cima do cavalo. Mesmo agindo assim, eles 
gostam de andar no cavalo e podemos dar-lhes noção de limites pela parada do animal 
sempre que o praticante gesticular dessa forma perigosa e voltar a andar assim que a 
postura melhorar. 

 

f) Espasticidade:  
Em casos de a lesão ser no sistema nervoso central, ocorre desequilíbrio entre o 

sistema inibidor dos movimentos reflexos e o facilitador (que ficou conservado), a 
atividade alfa-motora do fuso muscular fica potencializada e o sistema gama fica 
hiperativo. O praticante apresenta-se com seus reflexos exacerbados e seus membros 
permanecem em flexão ou extensão, podendo associar isso a uma adução com rotação 
interna destes segmentos, tendendo a permanecerem “fechados” em torno do tronco. 
Seus movimentos são duros e sem plasticidade.  

O tratamento deve evitar movimentos bruscos e/ou resistidos. Outras situações 
a se evitar são as de medo e frio, por também desencadearem a espasticidade e 
aumentarem o tônus muscular. É importante que se incentive a execução de 
movimentos seletivos com o máximo de simetria, tanto para um lado quanto ao outro.  

É importante também que se ofereça uma base estável (um cavalo que propicie 
esta superfície em sua andadura calma) e que se iniba seus movimentos associados com 
manipulações em rotações, como a dissociação das cinturas escapular e pélvica, 
aproveitando o próprio movimento da andadura do cavalo e oferecendo-se uma boa 
estabilização na cintura pélvica. Aos movimentos para rotação de tronco, podemos 
montar o praticante em posição diagonal, com os quadris sobre o cavalo (as pernas 
ficam em um lado diagonalmente ao movimento do cavalo) enquanto que os ombros 
mantêm-se voltados à frente. 

Conforme estiver a espasticidade em membros inferiores do praticante no 
momento de montar, pode-se posicioná-lo em decúbito dorsal utilizando-se dos mesmos 
apoios citados anteriormente, na figura indicada no item do relaxamento para as 
alterações posturais, para que se consiga uma maior abdução nesses segmentos. Se for 
possível, pode-se montá-lo um pouco mais à frente do cavalo, utilizando-se de manta e 
uma cilha simples, que permita um bom posicionamento para os joelhos, que 
provavelmente estarão aduzidos, muito próximos um do outro, até que o praticante 
venha a ganhar um bom ângulo de abdução, adquiridos pela movimentação rítmica e 
calma do cavalo associada à ação da gravidade e com bastante segurança oferecida pelo 
terapeuta. 

 
g) Hipotonia:  
Redução da prontidão para ação encontrada nos músculos quando houver 
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deficiências nas áreas da parte extrapiramidal do sistema nervoso central ou por lesão 
direta no sistema nervoso periférico. Ocorre na região da coluna vertebral ou nos 
membros, de acordo com sua causa. A hipotonia pode se apresentar de forma mista, 
com hipotonia de base e hipertonia de extremidades, ou seja, seu tronco tem tônus 
diminuído, mas seus membros podem ficar hipertônicos ao esforço. Pode-se iniciar com 
atividades em decúbito ventral, com o praticante olhando para trás do cavalo e sendo 
solicitado a elevar-se gradualmente, a partir da cabeça até adquirir controle de tronco 
confiável e sem compensações. 

As alterações posturais podem ocorrer devido à ação da gravidade e também 
pela possibilidade de o praticante apresentar instabilidade articular. 

Seu programa de tratamento deve incluir atividades com trabalho ativo contra a 
ação da gravidade, havendo casos em que já pode ser suficiente o praticante conseguir 
manter seu tronco em ortostatismo. É preferível que o trabalho seja executado em 
superfície instável, de modo controlado e orientado pelo fisioterapeuta, dentro do que 
pode ser bem assimilado pelo praticante. 

 
h) Hemiparesia e hemiplegia: 
Estas situações ocorrem em casos de lesão em um dos hemisférios cerebrais 

com apresentação do quadro físico no lado oposto do corpo do praticante. Conforme for 
a gravidade da lesão e a área cerebral atingida por infecção ou afecção (traumatismo 
crânio-encefálico, acidente vascular encefálico ou por paralisia cerebral), as alterações 
serão mais sérias. Seus padrões físicos característicos são, em geral, de um segmento ou 
de um lado todo do corpo paralisado ou com diminuição de seus movimentos. Os 
segmentos atingidos podem estar flácidos ou espásticos em flexão ou extensão. 

Seu tratamento segue os princípios da teoria da plasticidade do sistema 
nervoso, que diz que as células que sobreviveram à lesão criam novos engramas para 
executar as tarefas das células que se perderam. 

Devido à tendência que este praticante tem de utilizar somente o lado sadio, 
ocorre a diminuição das sensações e consciência e a conseqüente negligência do lado 
alterado. Deve-se orientar e estimular o praticante a trabalhar o segmento lesado a partir 
da repetição de manobras passivas e ativas que lhe sejam possíveis de realizar. 

Na sessão de equoterapia podemos propor o seguinte: descarregar o peso do 
praticante sobre o lado parético ou plégico sempre que for montar ou apear, bem como, 
nas demais atividades da sessão, realizar os estímulos com ênfase para o lado lesado. 
Com o praticante montado, já ocorre a estimulação bilateral na região da bacia, pelas 
transferências de peso causadas pelas inclinações laterais e rotações provocadas pela 
andadura do cavalo. Essas inclinações podem ser mais bem percebidas pelas mãos do 
praticante colocadas entre a sela e os seus glúteos para perceber os movimentos. 

É comum o praticante apresentar quadro de espasticidade com padrão flexor 
dos membros superiores. Podemos executar as manobras em diagonal, iniciando pela 
extensão passiva dos dedos, mão e punho, respectivamente, seguidas de rotação externa 
do segmento todo, extensão de cotovelo, flexão e abdução de ombro, provocando sua 
elevação e afastamento do centro (contrário ao padrão flexor). Esta manobra pode ser 
feita no segmento lesado do praticante enquanto ele está montado com o cavalo parado 
ou ao passo, estando o mediador montado na garupa ou a pé, ao lado do praticante. 
Pode-se usar os estribos para se realizar as transferências de peso e também para 
sensibilizar os membros inferiores e lhes dar noção de simetria. 

Em caso de pé eqüino, o apoio deve acontecer em toda a planta do pé, para 
evitar a exacerbação do eqüinismo que ocorre quando o apoio se dá apenas na região do 
ante-pé, estimulando ainda mais a contração de panturrilhas do tornozelo (isso já é um 
trabalho resistido a ser evitado). Quando não houver um estribo que ofereça um apoio 
semelhante e o praticante conseguindo controlar-se sem riscos de queda, é melhor que 
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se monte sem estribos. 
Em todas as atividades devemos proporcionar a base de apoio mais estável 

possível ao praticante, evitando-lhe situações de insegurança que possam desencadear 
aumento de tensão e dos seus padrões físicos característicos, que é o que se quer evitar 
durante as sessões. 

 
i) Estereotipias: 
O que ocorre é um ritualismo motor, há repetição de movimentos nas mãos 

e/ou na face do praticante, como o gesto de “lavar as mãos”, ou colocá-las na boca. 
Nestes momentos, podemos criar situações que estimulem o praticante a manter sua 
face voltada para uma direção que lhe seja interessante, ou situação que ocupe suas 
mãos enquanto montado, como segurar na alça da sela, provocando-se instabilidade pela 
retirada dos estribos ou pela alternância de andaduras do cavalo, por exemplo, 
induzindo sua atenção ao movimento do cavalo. 

 
j)  Defensividade tátil:  
É uma alteração sensorial que induz a reações adversas, físicas ou emocionais, 

a qualquer tipo de toque. A abordagem ao praticante deve ser precedida de aviso do que 
se vai fazer, estando o terapeuta à sua frente e também deve ser feita de maneira que lhe 
transmita segurança e confiança. Evitar estímulos desnecessários ou toques sem 
utilidade terapêutica, como cócegas ou tapinhas. Estimular o toque em texturas variadas, 
no pêlo, nos segmentos e nas crinas do cavalo com objetividade, tudo com um bom 
motivo, para que o praticante possa ter interesse pelo que vai fazer. O trabalho deve 
abranger posturas que visem na estimulação das regiões ventrais do praticante (mãos, 
plantas dos pés, face interna dos membros e tronco) aproximando-lhe do animal e 
tocando-lhe o corpo. Tudo com muita calma e por etapas, para que o praticante tolere, 
ao longo das sessões de equoterapia.  

 
k) Movimentos coréicos e atetósicos:  
A coréia se caracteriza por movimentos amplos, desordenados e sem ritmo nas 

grandes articulações de ombros e quadris. 
A atetose já se apresenta por movimentos lentos, repetitivos e ondulantes, 

como tentáculos de um polvo, são involuntários e incoordenados, presentes nas mãos e 
podendo ocorrer na face e nos pés. Pode haver hipotonia muscular ao relaxamento ou 
hipertonia ao movimento.  

Para o tratamento da coréia, deve-se oferecer boa base de apoio, fixando o 
ponto-chave da cintura pélvica e proporcionar relaxamento e reconhecimento do corpo. 

A atetose requer uma estimulação gradual por trabalhos simétricos com 
movimentos pequenos e lentos. O praticante deve receber estabilização no ponto-chave 
da cintura pélvica e montar em cavalo que ofereça uma superfície estável ou instável 
(conforme estiver o estado do seu tônus muscular). Em ambos os casos, a fixação na 
base da coluna serve para permitir que o praticante se organize a seu tempo e dentro de 
suas possibilidades a partir desta base mais estável. 

 
l) Ataxia:  
Alteração motora resultante da degradação das noções de posições e de 

movimento, provenientes, normalmente, dos sensores articulares e de sua relação com o 
cerebelo. É caracterizada por incoordenação das atividades motoras dos segmentos, 
havendo aproximação dos membros para junto do tronco devido a fraqueza muscular 
com diminuição do tônus. Torna-se mais evidente quando o praticante deseja algo que 
lhe esteja afastado. 

Em seu tratamento, busca-se o trabalho mais participativo do praticante em 
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atividades que lhe sejam solicitadas, estando montado em cavalo que ofereça superfície 
estável e com um bom apoio de fixação no ponto-chave de sua cintura pélvica. A partir 
do potencial do praticante e do que já foi conseguido, pode-se estimular com atividades 
de maior grau de dificuldade e que sejam possíveis de serem executadas pelo praticante 
sem lhe causar frustração nem a possibilidade de causar acidentes. 

 
m) Atraso mental:  
Há limitações em suas capacidades intelectuais e possuem outros fatores que 

estão associados, como déficit na habilidade motora, na percepção, na linguagem e no 
seu controle comportamental. Nestes casos pode-se trabalhar a coordenação motora e a 
integração sensorial com jogos e brincadeiras sobre o cavalo com estimulação da 
comunicação, estabelecimento de regras e limites, a partir dos cuidados com o próprio 
cavalo, seja no picadeiro ou nas baias, entre outras criatividades a serem empregadas. 
 

n) Posição de Buda sobre o cavalo: 
Indicada aos casos de praticante com seqüelas de paralisia cerebral e com 

tetraplegia espástica, apresentando diminuição do tônus muscular em tronco e aumento 
do tônus em extremidades, seus membros inferiores geralmente posicionam-se cruzados 
em tesoura pela adução de quadris. Há tendência à subluxação de quadris pela rotação 
interna dos mesmos. 

Nessa proposta de tratamento, o praticante é posicionado sobre o cavalo com 
seus membros inferiores cruzados em posição de lótus. O método de atendimento é 
baseado no desenvolvimento de programas de atendimento oferecidos a praticantes com 
diagnósticos físicos descritos anteriormente. O programa indicado é o da hipoterapia, 
onde o cavalo é conduzido ao passo organizado, passando por trajetos simples em 
terreno plano, gramado ou de areia firme. Para que o praticante consiga reagir 
adequadamente a cada novo estímulo de endireitamento, o passo do cavalo precisa ser 
harmônico e lento, de modo que oscile lateralmente em pequenas amplitudes enquanto 
desloca-se à frente. Isso é conseguido orientando que a passada do cavalo seja 
executada de modo que a pata traseira de um lado não repouse na frente da marca 
deixada no solo pela pata anterior do mesmo lado, ou seja, é melhor que o cavalo 
sobrepiste ou ante-piste, para que os estímulos do movimento do cavalo sejam mais 
brandos. O cavalo que transpista consegue ser acostumado facilmente a adotar essa 
forma menos ampla e menos cadenciada de locomover-se ao passo. 

Na posição sentada em montaria clássica, o praticante com seqüelas de hipotonia 
de base e adução de quadris, os membros inferiores tendem a ir para frente e o tronco do 
praticante tende a cair para trás, precisando encurvar os ombros e flexionar o tronco à 
frente, aumentando a cifose dorsal. Por isso, é importante que se use o bloqueio do 
padrão extensor nos membros inferiores mantendo os mesmos cruzados passivamente e 
sentar em lótus. A partir do bloqueio oferecido, a parte alta do tronco ganha liberdade 
para reagir aos estímulos digitais aplicados pelo terapeuta em seus músculos 
paravertebrais e trapézio, desde que o sacro esteja também fixado na vertical, evitando 
sua inclinação posterior. Somando-se aos estímulos do terapeuta, ocorrem os estímulos 
do movimento tridimensional do cavalo ao passo, induzindo às reações automáticas. 
Nesse momento, a base do tronco do praticante encontra-se pressionada entre sua massa 
corporal alta devido à ação da gravidade e entre o corpo do cavalo, empurrando-o de 
baixo para cima a cada novo passo. Para que isso aconteça, o animal precisa ser 
conduzido de forma que produza movimentos regulares e de acordo com o grau de 
controle corporal adquirido por cada praticante. 

Para atingir os ganhos no controle cervical e de tronco é necessária a presença de 
dois terapeutas, um para manter os membros inferiores fixados na posição cruzada para 
bloquear o padrão extensor daqueles segmentos e o outro para oferecer apoio na base do 



 57

tronco enquanto se estimula com os dedos os músculos extensores da coluna vertebral 
nas porções onde a contração se encontrar mais precária. 

Inicialmente, esta postura pode requerer ser alternada com o decúbito ventral 
devido à provável baixa resistência muscular à fadiga presente no praticante, contudo, 
após o decorrer das sessões, o praticante poderá conseguir manter-se mais tempo com o 
tronco na vertical. A partir daí, os progressos podem ser constantes, de modo gradual e 
de acordo com o potencial físico do praticante. Alternando a postura de tronco ereta 
com momentos em decúbito ventral, sendo que, nesses instantes, o praticante deve ser 
induzido à contração muscular dos paravertebrais com estímulos digitais, numa forma 
de repouso que lhe exija atividade muscular constante. Por fim, o centro de gravidade 
pode ser encontrado com mais facilidade pelo praticante, ganhando maior resistência à 
fadiga ao permanecer sentado. É possível de ser conseguir ativar a musculatura local 
para que estenda o tronco de modo correto e permaneça bem posicionado. Todas 
atividades devem ser propostas de modo gradual, de acordo com o potencial físico de 
cada praticante. 

Montar com os membros inferiores cruzados em posição de Buda ou de lótus 
facilita a forma do praticante ser apoiado o sobre o cavalo, possibilitando que o mesmo 
possa usufruir os benefícios da equoterapia, justamente por permitir ótimo apoio manual 
na base do tronco. 

A posição com os membros inferiores cruzados ou posição de lótus proporciona 
vantagens e desvantagens ao paciente com paralisia cerebral. Esta posição tem a 
vantagem de impedir a posição de “W” ou sapo, mas tem a desvantagem de bloquear os 
movimentos de membros inferiores, dificultando as reações de equilíbrio das 
transferências de peso. Na equoterapia também se pode pensar contrariamente a essa 
forma de se montar pela possibilidade de o praticante vir a sentar no cóccix ao invés de 
sobre os ísquios, devido à tendência a pelve inclinar para trás quando não estiver bem 
apoiada. Daí, a necessidade do fisioterapeuta estar bem posicionado com suas mãos 
servindo de suporte na manutenção da postura adequada do praticante sobre o cavalo. 

Outros argumentos contrários à montaria em lótus baseiam-se no fato de que ela 
induz ao encurtamento dos músculos posteriores dos membros inferiores, além de tirar 
as informações sensoriais originadas em todas as estruturas localizadas nos membros 
inferiores, no assoalho pélvico e nas faces internas das coxas e das pernas, além do 
apoio podal, naqueles praticantes que conseguem apoiar os pés nos estribos. Também 
diminui a orientação espacial do praticante por perder a relação da postura do tronco na 
vertical com os membros inferiores que estariam mais abaixo. 

A postura ideal para se montar mantém os pés apoiados nos estribos e os 
membros inferiores para baixo, estimulando a noção de direção à frente. O uso da linha 
média do cavalo facilita essa organização e o tronco estando orientado estimula a um 
melhor controle cervical e do olhar. A postura adequada favorece a linha média e a 
simetria, fornecendo ainda estabilidade ao funcionamento motor oral, da ventilação, 
digestivo, circulatório, visual e do aparelho músculo-esquelético, melhorando a 
qualidade de vida do praticante. 

Na montaria em posição de lótus o apoio das mãos sobre os joelhos e a própria 
tendência à extensão dos membros superiores auxilia na transmissão dos impactos do 
movimento do cavalo aos ombros, transmitindo o peso aos ombros, distribuindo-o de 
um lado para outro, equilibrando o peso entre os ombros e quadris e melhorando assim 
a linha vertical. 

O objetivo principal desta sugestão de atendimento é o de influenciar na melhora 
do controle cervical de do tronco utilizando um outro modo de se iniciar a montar e, daí, 
assumir a postura de montaria clássica. Neste caso, o praticante atendido na postura 
montada de lótus consegue extensão cervical e de tronco, chegando a alcançar a forma 
de montaria clássica, ou seja, com as pernas pendentes e sem necessitar do apoio 
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posterior para manter a pelve na vertical. Primeiramente, deve ser estimulado o controle 
de cervical e tronco, conseguindo a possibilidade de se montar, posteriormente, inicia-se 
um programa para alcançar o apoio dos pés nos estribos, diminuindo as chances do 
encurtamento muscular nos músculos posteriores das pernas, além de estimular a 
funcionalidade dos membros inferiores em apoiar no solo. 

Esta forma de montar com os quadris em abdução, flexão e rotação externa e 
com as pernas cruzadas à frente, enquanto continuam os impulsos do movimento 
tridimensional do cavalo é benéfica ao praticante que tenha quadro clínico que a 
requeira. A posição de Buda, mesmo sobre o cavalo, auxilia na melhora do controle da 
cabeça e do tronco e da funcionalidade dos membros superiores e inferiores. O hábito 
da manutenção da postura associada à freqüência dos estímulos mecânicos é importante 
para se conseguir adequar o tônus  muscular e manter os quadris melhor posicionados 
por haver saturação de estímulos na região de quadris, diminuindo a tendência do tônus 
aumentar nessa articulação. Posteriormente, haverá maior liberdade na musculatura do 
praticante para se evoluir à montaria clássica. 
 

o) Casos específicos que podem requerer montaria dupla, praticante e 
terapeuta sobre o mesmo cavalo: 

Considerando que o cavalo proporciona o movimento tridimensional, podemos 
adaptar muita coisa da cinesioterapia à equoterapia para cada quadro clínico que surgir 
no seu espaço de trabalho. O necessário é que o fisioterapeuta e a equipe profissional de 
atendimento avaliem cada caso e planeje o grau de dificuldades propostos a cada 
praticante. O aspecto da segurança deve ser bem avaliado, pois o cavalo pode ter 
movimentos bruscos e o praticante tem suas limitações articulares, músculo-
esqueléticas, entre outras precauções cabem ao fisioterapeuta analisar e precaver a 
equipe. Lembremos sempre que há casos de precauções e de contra-indicações na 
equoterapia. 

No caso de montaria dupla do praticante que não tem controle corporal, mesmo 
com o cavalo parado, ele pode ser atendido com os mesmos objetivos de: 

- prevenir deformidades; 
- adequar tônus; 
- alongar musculatura encurtada; 
- treino de equilíbrio cervical e de tronco; 

É necessário saber sobre o estado global do praticante quanto ao controle da 
epilepsia, quanto ao seu estado cognitivo e quanto à colaboração nas atividades 
propostas pelos terapeutas. Contudo, podemos antecipar que, junto com a equipe 
interdisciplinar, poderíamos propor algumas formas iniciais que não utilizassem da 
montaria dupla. 

Na montaria dupla utilizada habitualmente, é importante que se pudesse observar 
atentamente o posicionamento da coluna vertebral como um todo. É importante que 
desde o sacro, o praticante seja posicionado na vertical, oferecendo apoio em região 
lombo-sacra e em cintura escapular e até em cervical, se for o caso. 

 
p) Sugestões possíveis de serem indicadas ao praticante, considerando que o 

mesmo possui peso e tamanho corporal mediano: 
 
• Utilizar cavalo dócil, de altura média de 1,40m, comum nos cavalos da raça 

Crioula e que tenha o passo organizado conduzido à guia em ambiente 
calmo e sem interferência de outras atividades. A altura do animal é 
fundamental para que os terapeutas tenham facilidade para manipular o 
praticante; 
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• Iniciar com postura em decúbito ventral, deitado longitudinalmente sobre o 
dorso do cavalo, com a cabeça voltada à cauda do animal. Nesta fase inicial, 
utilizar manta para que o praticante fique acomodado ao longo de toda 
superfície e consiga receber todos os estímulos provenientes do cavalo. A 
aderência oferecida pelo tecido do equipamento é importante na sensação de 
segurança que todos envolvidos necessitam. O praticante precisa estar 
seguro e confiante de que não corre risco de queda. Nesta situação, o 
próprio balanço tridimensional que o cavalo proporciona durante o seu 
deslocamento ao passo será o impulsor das reações de endireitamento na 
região de cabeça e cervical. Caso o praticante possua controle muito 
precário, o terapeuta deve bloquear ou limitar os deslocamentos laterais que 
podem estar além da capacidade articular e que possam ser lesivos na região 
cervical. Os estímulos devem ser limitados até que haja melhor potencial 
para que o próprio praticante habitue sua musculatura; 

• Estimular a musculatura paravertebral cervical com as pontas dos dedos 
com objetivo de se conseguir contração isotônica daquela porção muscular. 
Neste momento, estará ocorrendo contração isométrica em porções dorsais e 
lombares; 

• Aos poucos, podemos solicitar ou estimular que o praticante posicione-se 
com os antebraços sob o rosto até conseguir evoluir para apoiar-se sobre os 
cotovelos. Neste momento, já será possível manter a cabeça elevada por 
alguns segundos, mesmo que seja recebendo apoio dos profissionais 
mediadores em sua região escapular ou mandibular. Atentar para o conforto 
do praticante. Nesta fase do praticante, podemos sugerir que se coloque um 
enchimento sob a forma de almofada sob o tórax que facilite a elevação da 
parte alta do tronco e cervical. Observar para que a almofada seja 
confeccionada e fixada de forma que não caia no solo, assustando o cavalo. 
Os estímulos digitais (com as pontas dos dedos) continuam em região 
muscular paravertebral cervical, dorsal e lombar. Podemos variar para a 
posição com a cabeça voltada para frente do cavalo, com a cabeça do 
praticante sendo apoiada nas crinas do animal e a almofada sobre a cernelha. 
Nesta posição voltada para frente, pode haver melhor acomodação quanto à 
orientação espacial do praticante, por ser uma situação mais habitual em sua 
rotina e em seu repertório de experiências; 

 
• Quando o praticante atingir melhor controle na posição mais próxima da 

vertical, podemos variar para alguns momentos na posição de montaria 
clássica, olhando para frente do cavalo. Essa posição será estimulante e 
motivará ainda mais o praticante a ser assíduo e colaborar com as sessões 
terapêuticas. Quando demonstrar fadiga muscular, retorna-se ao decúbito 
ventral para um momento de descanso. Aos poucos, os intervalos de 
atividade na vertical e de “repouso” passam a ter modificadas as diferenças 
entre si, até que o tempo de descanso seja mais raro. O repouso está descrito 
entre aspas por ser um momento de repouso com atividade, onde o 
praticante, embora esteja deitado, poderá estar sendo estimulado 
digitalmente em músculos paravertebrais, como no estágio anterior. Mesmo 
deitado, estará contraindo a musculatura extensora da coluna vertebral. 
Nesta fase vertical, atentar para que o sacro também esteja na posição 
vertical e que o peso esteja sendo descarregado sobre os ísquios, evitando o 
hábito de postura cifótica e com o apoio sobre o sacro. Uma variante dessa 
posição e que se pode adotar é a postura sentada em Buda, com os membros 
inferiores cruzados à frente do corpo. Essa outra posição exige mais 
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trabalho dos mediadores nos bloqueios para manter as pernas do praticante 
cruzadas, enquanto que a cintura escapular pode precisar ainda ser mantida 
na posição continuando com os apoios em pontos-chave e a coluna sendo 
estimulada em seus músculos paravertebrais para se manter ereta. A postura 
de Buda é indicada apenas como posição intermediária, enquanto o 
praticante ainda não conseguiu melhore extensão da coluna, pois o 
importante a ser enfatizado pela equoterapia é a postura vertical global, 
onde estão envolvidos os membros inferiores na seqüência e ao longo do 
corpo. No próximo estágio, os pés precisam passar a serem posicionados em 
local que se destinem a encontrar apoio, abaixo do assento. Nesta fase, ainda 
continuamos utilizando montaria sobre a manta que facilita as alternâncias 
de posturas. Para estimular o apoio podal, a transferência de peso e a postura 
global na vertical, podemos utilizar estribos fixos no equipamento. O cilhão 
com alça pode ser sugerido para funcionalidade dos membros superiores, 
sendo estimulados para auxiliar nas mudanças de postura; 

 
• Ao longo do tempo, quando for possível a montaria clássica mais adequada, 

podemos estimular outras atividades que solicitem mais a participação dos 
membros superiores, rotações, dissociações de cinturas, tudo envolvendo a 
ludicidade para que estimule ainda mais o praticante na sua evolução de 
modo ativo-assistido. Nesta fase, o uso da sela passa a ser mais indicado por 
induzir mais a auto-estima pela sensação de autonomia e por propiciar maior 
encaixe da cintura pélvica, permitindo que se explore mais a iniciação às 
atividades esportivas. Os jogos com bola, uso de brinquedos flexíveis e 
adesivos com velcro são exemplos de atividades que são bem aproveitadas 
nessa nova fase da equoterapia, mesmo que haja ainda bastante ajuda em 
cada atividade física. 

 
Havendo componente de espasmos musculares, podemos sugerir a postura em 

Buda, descrita anteriormente para bloquear os membros inferiores, enquanto que se 
busca dar funcionalidade aos membros superiores. A manta permite maior mobilidade e 
acomodação corporal ao praticante para a adoção e na manutenção dessa postura. 

Essas sugestões exigem a presença de dois profissionais envolvidos na 
manipulação direta a cada praticante, mas garantem melhor aproveitamento do tempo e 
do potencial de cada praticante de praticar ainda mais na terapia sobre o cavalo. 

Observa-se que a montaria independente gera no praticante maior sensação de 
poder, contribuindo cada vez mais à sua autonomia. Por fim, ainda temos a vantagem da 
montaria independente pelo fator da segurança, que tem maior garantia pois é mais fácil 
retirar o praticante de cima do cavalo em caso de emergência. Outra vantagem 
importante de ser salientada é a de proporcionar maior vida útil ao animal que nos 
auxilia, onde ele poderá trabalhar com maior conforto e prazer ao nosso lado. 

 
 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na prática, observamos que o praticante pode se apresentar com uma ou com 

algumas combinações das características descritas anteriormente, de acordo com a 
gravidade ou localização da lesão. Assim sendo, o tratamento exige que se opte pela 
abordagem que mais lhe ofereça benefícios com menos riscos à sua estrutura corporal. 

Há muitos momentos em que se opta mais pelos benefícios emocionais da 
sessão do que pelos físicos, já que o bem-estar psicológico acaba propiciando, 
simultaneamente ou mais tarde, que se ganhe a colaboração para as atividades que lhe 
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foram propostas no programa de tratamento. Lembrando sempre que, embora a 
colaboração do praticante seja importante, quem conduz a sessão dentro dos limites e 
com seus objetivos é o terapeuta. 

Outra observação importante é a de que nesta forma de tratamento acontecem 
muitas variações em seus elementos básicos, que são: o cavalo, o ambiente e com o 
próprio praticante. O praticante é uma pessoa que tem seu temperamento e que precisa 
se ajustar constantemente às suas próprias possibilidades, limites, situações incômodas 
provocadas pela patologia, ao uso de medicamentos e suas frustrações, entre outras 
intercorrências de várias naturezas. Devemos estar atentos ao que formos lhe propor, 
pois nosso praticante é uma pessoa que tem direitos de ser bem tratada, muito além do 
que formos pensar em experimentar para ele, mesmo com boa vontade. 

Quanto ao ambiente, devemos considerar que o trabalho utiliza uma área ampla 
e que sofre as mudanças de clima, como chuva, calor, frio e vento, mesmo que 
estejamos no abrigo de um picadeiro. Isso tudo influencia no comportamento do cavalo, 
que além de tudo, tem que estar bem fisicamente e apto para executar prontamente e 
com precisão as ordens que lhe são impostas ao longo da sessão. 

O terapeuta deve estar atento a estas condições para avaliar da melhor maneira, 
já que muito do que se propõe acaba não acontecendo na sessão, o trabalho exige 
paciência e uma observação constante dos detalhes que a envolvem. Tudo deve ser 
registrado imediatamente ao término de cada sessão, para que haja uma comparação das 
tarefas propostas com o que realmente aconteceu, quais foram as mudanças empregadas 
e quais foram mais bem aproveitadas em benefício do praticante. A rotina das sessões 
nos enriquece muito e sempre há uma forma agradável de se continuar o tratamento. 

Trocar funções dentro da equipe de atendimento é uma boa sugestão para que 
saibamos o que acontece com cada um dos integrantes nos momentos da sessão e 
possamos ter conhecimento de tudo o que formos propor a cada um deles (praticante, 
terapeuta e auxiliar-guia).  

A forma de atendimento interdisciplinar é um fator importante ao aprendizado 
e ao crescimento profissional de todos os integrantes da equipe e ao benefício geral dos 
praticantes, a partir da responsabilidade para se pesquisar cientificamente cada caso 
abordado e a partir da honestidade para se fazer trocas de estudos entre os terapeutas da 
equipe. Isso tudo tomando com o princípio de que somos responsáveis por tudo aquilo 
que cativamos. 

 
 

16. CONCLUSÃO 
 
A equoterapia permite ao profissional terapeuta retornar às origens do ser 

humano com relação às pessoas e ao ambiente. 
Quanto ao praticante, nos retrata à ajuda e ao cuidado, ao que podemos fazer 

pelos outros, nos facilitando vivenciar o sentimento do amor. 
Quanto à equipe de trabalho, precisamos ser interdisciplinares, dependemos de 

sugestões experimentadas por outros pontos de vista e também devemos contribuir na 
prática dos outros com o que tivemos mais facilidade para aprender e executar.  

Quanto ao ambiente, convivemos com o cavalo e com toda a natureza presente 
nele e à sua volta. O animal é espontâneo quanto às suas necessidades e nos ensina 
sobre isso, conseguimos aprender com ele a importância dos momentos de liberdade 
para mantermos o corpo em forma. Convivemos com a natureza, podemos modificar 
algumas coisas de acordo com o que precisamos, mas também temos de nos adaptar a 
ela, não somos donos do clima, o que nos mostra que também somos frágeis. Essa 
situação de dependência nos induz à criatividade para buscarmos outras variedades de 
atendimento e para bem aproveitarmos todos os momentos que tivermos disponíveis. 
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Podemos perceber que a equoterapia ainda é um método novo em nosso meio, 
contudo, podemos colher muitos dados que lhe dão o devido valor e nos estimulam a 
continuar os trabalhos, a partir da visualização do estado físico e emocional dos nossos 
praticantes e do esforço que cada um faz para continuar a vir até o centro de 
atendimento e receber as estimulações oferecidas em cada sessão. 

É importante que conheçamos o corpo humano e seu funcionamento a partir de 
nós mesmos e que nos reconheçamos como terapeutas e que estamos oferecendo essa 
técnica de trabalho a pessoas que nos procuram com sua confiança. É também 
necessário que tenhamos muito tempo disponível aos estudos e abertura para 
compreendermos as novas opiniões que nos chegam, para que estejamos sempre 
seguros do que estamos fazendo e para o desenvolvimento nosso e do praticante. 

Além de tudo isso, devemos perceber a variedade de recursos disponíveis a 
serem bem aproveitados pelos terapeutas da equipe em benefício do praticante. Sendo 
criativos e pesquisadores, podemos enriquecer cada vez mais nossos protocolos de 
atendimento, sem jamais esquecer da humildade e da aceitação de opiniões dos demais 
profissionais integrantes da equipe interdisciplinar. 

Assim sendo, vamos procurar um ambiente agradável e rico em variações de 
terreno, escolher e experimentar nossos cavalos e dedicar-nos à equoterapia e ao seu 
desenvolvimento e divulgação, pois há muitos que anseiam pelo nosso potencial de 
estudo e de trabalho, lembrando sempre que ajudar aos outros é uma das melhores 
escolas da vida e nos dá felicidade, conforto e paz. 
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 VIVENCIANDO A PEDAGOGIA NO PICADEIRO  
 

Vandete Pereira Lima - Pedagoga 
 

 
O binômio estabelecido entre homens e cavalos é a história de uma relação que 

dá certo até os dias de hoje. 
Historicamente o cavalo faz parte da vida do homem há mais de 5.000 anos. 

Talvez, o primeiro encontro tenha acontecido quando um potro teve a mãe morta e Ele 
resolveu criá-lo. Em seguida pensou que pudesse montá-lo e ao fazê-lo, deve ter se 
sentido muito mais poderoso – o que certamente lhe provocou uma sensação muito forte 
– uma vez que poderia correr mais rápido, saltar mais longe, ter uma visão privilegiada 
do espaço à sua volta, e se deslocar mais facilmente de um lugar para outro. Nesta 
relação, passou a senti-lo como uma extensão de si mesmo, e o cavalo correspondeu 
plenamente as suas expectativas. 

A Equoterapia nada mais é do que a evolução desta história, onde se encontrou 
mais uma forma de relação com o cavalo, desta vez como meio para a promoção da 
saúde, da educação, da integração social e do prazer lúdico para pessoas com 
necessidades especiais, pois acredita que o cavalo ajuda a transpor os  limites, no que 
tange ao desenvolvimento da força, à melhora do tônus muscular, aumento da 
flexibilidade, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da 
coordenação motora, equilíbrio dinâmico e do próprio aprendizado. 

E esta interação resulta no desenvolvimento de novas formas de socialização, 
autoconfiança e aumento da auto-estima. 

Tem-se como certo que no estágio escolar e pré-escolar, a prioridade 
pedagógica constitui-se na atividade motora lúdica, fonte de prazer, que permite a 
criança prosseguir na organização de sua imagem corporal ao nível do vivido e de 
servir-se deste como ponto de partida na sua organização práxica fundamento essencial 
para o desenvolvimento das atitudes de análise perceptiva. Porém, na nossa clientela 
com necessidades especiais, esta organização, no mínimo, se retarda e necessita de 
mediação terapêutica para que seja alcançada.  

E a escola e seus métodos convencionais, muitas vezes desconhecem os 
caminhos para a condução deste processo diferenciado de ensino-aprendizagem. 

Mas é dever do Estado e da sociedade propiciar a cada criança a chance de 
poder desenvolver da melhor forma possível suas potencialidades. E isto se torna 
possível e maximizado neste ambiente equoterápico onde a criança com necessidades 
especiais se beneficiará no contato com o animal e a natureza, criando oportunidades 
tanto da prática de atividades individuais quanto de coletivas, com a ajuda e 
acompanhamento de uma equipe de mediadores, composta por profissionais das mais 
variadas formações, servindo de elos nesta relação, no intuito de além de manter a 
segurança, proporcionar o mais alto grau de aproveitamento deste encontro, na busca 
pelas soluções de seus problemas. 

Desta forma, temos que atender e suprir a esta carência urgente, pois neste 
estágio de aprendizado a criança deve traduzir a expressão de uma necessidade 
fundamental de movimento, de investigação e de expressão que devem ser 
completamente satisfeitas. E a equoterapia propicia o desenvolvimento dos pré-
requisitos sensório motores essenciais que a escola precisa para o desenvolvimento das 
atividades que são da sua competência e que não consegue alcançar nestes casos 
especiais.  

E esta experiência terá um maior significado, pois estará carregado de todo um 
conteúdo emocional, que fará com que o praticante organize-se a um nível de 
comportamento sensório-motor global que se traduzirá mais tarde na capacidade 
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daquele organismo em efetuar sínteses novas e explorar no plano mental o que tem 
experimentado na vivência corporal. 

Partindo deste pressuposto, podemos compreender o grande benefício 
conseguido com as atividades equoterápicas, que são basicamente oferecer ao seu 
praticante vivências sensorio motoras, conseguidas com o toque no pêlo do animal, o 
contato com um ambiente natural e rico, novos sons, estímulos, tudo isto somado ao 
dinamismo do movimento do cavalo. 

Acredito que no atendimento de crianças portadoras de necessidades especiais 
esta proposta pedagógica é complemento essencial das atividades desenvolvidas na 
escola, pois esta carece de recursos diferenciados que possam proporcionar a otimização 
das capacidades dos alunos especiais. 

E esta crença vem da proposta que tenho experimentado dentro do picadeiro, 
onde ficou demonstrado que um trabalho com características aparentemente informais, 
leva-nos a alcançar nossos objetivos de forma mais rápida e eficiente. Estar montado em 
um cavalo pode parecer às crianças que tudo é uma grande brincadeira, mas ele é lúdico 
por si. O desafio inicial de “escalar” aquele grande animal faz com que a autoconfiança 
delas aumente de forma visível, e abra espaço para um horizonte de novos desafios e 
novas conquistas, que são propostos de forma planejada através de novos jogos e 
atividades que levam os praticantes a trabalhar, entre outros: 
 

• Comunicação e expressão:  
O ambiente e as atividades favorecem a expressão, a criança passa a Ter 

vontade de expressar suas novas experiências e a comunicação gestual, corporal ou a 
linguagem propriamente dita desenvolvem-se sob o efeito de um dinamismo afetivo 
ligado à necessidade do intercâmbio com as outras pessoas. 

 
• Percepção:  

A gama de estímulos primeiramente sentidos através do tato, visão, audição e 
olfato aprimoram a capacidade de reconhecer e compreender outros estímulos e de 
discriminá-los. Também novos conceitos e percepções se formam melhorando as 
percepções que estão ligadas à atenção, à consciência e a memória. 

 
• Coordenação:  

Entendida como a união harmoniosa de movimentos, é subdividida em dois 
grupos: O primeiro chamado de global ou geral que envolve movimentos amplos com 
todo o corpo com vistas à execução de movimentos voluntários simples ou complexos; 
O segundo viso manual ou fina e visual que engloba movimentos dos pequenos 
músculos em harmonia, na execução de atividades utilizando dedos, mãos e pulsos. As 
atividades do primeiro grupo acontecem naturalmente quando o corpo é posto em 
movimento sobre o cavalo. Os do segundo grupo precisam de propostas do mediador e 
são feitas com material didático adequado. 

 
• Orientação: 

Como têm correspondência à organização intelectual do corpo no ambiente, 
elas são muito mais facilmente aprendidas dentro de um contexto real do corpo em 
movimento sobre o dorso do animal, facilitando o aprendizado de em cima, em baixo, 
atrás, na frente, do lado que são vivências cotidianas no trabalho equoterápico. 

 
• Lateralidade:  

Diz respeito à percepção dos lados direito e esquerdo e da atividade desigual de 
cada um destes lados. E esta distinção será manifestada ao longo do desenvolvimento da 
experiência “Perceber” que o corpo possui dois lados, e que um é mais hábil e 
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consequentemente utilizado que o outro dando início ao processo da discriminação entre 
a esquerda e a direita. E o desenvolvimento desta percepção se dará naturalmente na 
execução das atividades equoterápicas. 

 
Existe uma troca entre cavalo e cavaleiro, não somente de estímulos motores e 

sensoriais, mas uma dinâmica organizada onde os principais elementos são a 
sensibilidade, a capacidade de pensar no outro, de ouvir, de interagir, de entrar em 
comunhão, de vencer obstáculos. Desta maneira esta terapia se torna holística, pois 
trabalha o homem como um todo, de fora para dentro e de dentro para fora. 

Assim, ao se distinguir que todas estas atividades são fundamentais no 
processo que antecede a aprendizagem formal da leitura e da escrita, temos que 
reconhecer a grande e maravilhosa experiência possibilitada pela pedagogia vivenciada 
dentro do picadeiro através da equoterapia, principalmente para as pessoas portadoras 
de necessidades especiais.    

 Para finalizar quero lembrar a todos do pensamento expresso por Eduardo 
Borba, numa reportagem da revista Horse, onde o mesmo pontua de forma brilhante 
que: “as pessoas que pensam que o trabalho com cavalos é alguma coisa que se faz 
com os cavalos estão completamente enganadas, porque o trabalho com cavalos é 
alguma coisa que se faz com a gente mesmo”.  

  
  
       

       
Vandete Lima 

Pedagoga da ANDE-BRASIL 
 

Coordenadora do projeto Vivenciando a Pedagogia no 
Picadeiro, com clientela de crianças do ensino especial e 

do regular em situação de inclusão. 
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO E FILIAÇÃO/AGREGAÇÃO DE 
UM CENTRO DE EQUOTERAPIA  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Este documento elaborado pela equipe técnica da Associação Nacional de 

Equoterapia - ANDE-BRASIL tem por finalidade orientar a instalação e o 
funcionamento de centros de equoterapia. 

 “Centro de Equoterapia” é uma entidade jurídica que dispõe de instalações 
físicas, conta com equipe técnica habilitada e cavalos e equipamentos adequados, tudo 
com a finalidade de prestação de atendimento equoterápico para pessoas com 
deficiência e/ou com necessidades especiais. 

A pessoa que faz equoterapia é denominado de praticante. 
Estas normas estão sujeita a modificações decorrentes de sua utilização. Para o 

seu aperfeiçoamento, toda colaboração será bem aceita. 
 

2. DO ESTATUTO DA ANDE-BRASIL PARA CONHECIMENTO DE 
ARTIGOS IMPORTANTES SOBRE O RECONHECIMENTO DE CENTR OS 
DE EQUOTERAPIA 

 
DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS 

 
 

Art 1º  A Associação Nacional de Equoterapia, fundada em Assembléia Geral realizada 
no dia 10 de maio de 1989, na cidade de Brasília, Distrito Federal, identifica-se 
pela sigla ANDE-BRASIL e é regulada por este Estatuto. 

 
§ 1º A palavra EQUOTERAPIA é de propriedade da ANDE-BRASIL e 

registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI do 
Ministério da Indústria e do Comércio, sob o número 819392329. 

 
§ 2º A ANDE-BRASIL mantêm como símbolo um Brasão com a seguinte Descrição 

Heráldica: Escudo português, filetado de azul, com a borda do chefe recortada. 
Campo de amarelo-canário, contendo, em abismo, uma coluna das colunatas 
representativas da cidade de Brasília, em azul-del-rei e amarelo-canário, 
carregado com a figura de um coração, de vermelho, onde se delineiam a cabeça 
de um   eqüino e o símbolo indicativo de deficiente físico, de amarelo-canário; 
ladeando a coluna, dois  cavalos rompantes, de azul-del-rei; chefe do mesmo 
azul, tendo inscrito, em caracteres de amarelo-canário, a denominação 
“ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA”; no contra-chefe, um 
listel, de amarelo, filetado de azul, com a  inscrição “ANDE-BRASIL”, em 
letras azuis. 

 
 
§  3º   A EQUOTERAPIA é reconhecida como método terapêutico pelo Conselho 

Federal de Medicina CFM. 
  
§ 4º  A EQUOTERAPIA é reconhecida como método educacional que favorece a 

alfabetização, socialização e o desenvolvimento global de alunos portadores de 
necessidades especiais, pela Divisão de Ensino Especial da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. 
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Art 2º  A ANDE-BRASIL é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, 

assistencial, terapêutico, educativo, cultural, ambiental e desportivo, sem 
fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, duração 
indeterminada e com atuação em todo o território nacional, tendo sede e 
foro em Brasília, Distrito Federal. 

 
 
Art 3º  Os princípios e normas fundamentais que norteiam as atividades de 

equoterapia na ANDE-BRASIL são: 
 

a) o embasamento técnico-científico, a filantropia, a segurança física dos 
usuários e o atendimento às  normas de seguridade; 

b) o atendimento é precedido por diagnóstico, indicação médica e avaliação 
da equipe interdisciplinar; 

c) a execução é  realizada por uma equipe interdisciplinar a mais ampla 
possível (instrutor de equitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo e outros). Em situações especiais, 
mantendo a supervisão médica, é recomendável que sua composição 
mínima seja constituída por um fisioterapeuta , um psicólogo e um 
instrutor de equitação; 

d) a possibilidade de associação a outras terapias complementares, visando ao 
atendimento integral da pessoa portadora de deficiência, e/ou com 
necessidades especiais; 

 
Art 4º  São as seguintes as finalidades da ANDE-BRASIL: 

 
a) promover a reabilitação e a educação de pessoas portadoras de deficiência 

e/ou com necessidades especiais mediante a prática da equoterapia; 
b) normatizar, supervisionar, controlar e coordenar, em âmbito 

nacional, a prática da equoterapia de suas afiliadas. 
c)  colaborar com órgãos governamentais ou não-governamentais para a 

execução das ações acima mencionadas, na pratica de terapia com o 
emprego do cavalo; 

d) capacitar recursos humanos, promovendo e estimulando a realização 
de cursos, pesquisas, e levantamentos estatísticos referentes à 
equoterapia, à equitação, à veterinária e áreas correlatas, propiciando, 
na equoterapia: condições para o avanço científico e tecnológico, 
formação e aperfeiçoamento de pessoal técnico especializado buscando 
a preparação de equipes interdisciplinares voltadas para equoterapia 
e a formação de especialistas em equoterapia, na equitação, 
veterinária e correlatas: na formação e especialização de profissionais 
desta áreas. 

e) elaborar e divulgar material didático e informativo sobre a equoterapia, 
bem como planejar e programar a edição de publicações e de obras 
especializadas; 

f) associar-se a entidades internacionais e de outros países, na busca 
constante de intercâmbio de experiências e tecnologias; 

g) estimular e apoiar a implantação e desenvolvimento de centros de 
equoterapia, exigindo a observância dos mais rígidos padrões de ética, 
eficácia, segurança e seguridade; 



 70

h) divulgar, em outros países, a experiência brasileira na equoterapia e 
estimular sua adoção por outros países; 

i) desenvolver políticas para a busca de recursos humanos, materiais, 
patrimoniais e financeiros, a fim de levar os benefícios da equoterapia a 
todas as classes sociais, especialmente  as menos favorecidas; 

j) estabelecer convênios, contratos e intercâmbios com entidades nacionais 
ou internacionais, governamentais ou não governamentais nas áreas 
culturais, ambientais e desportivas, para cooperação mútua, troca de 
informações e experiências visando ao alcance de objetivos comuns;  

k) promover entendimentos com setores do mercado de trabalho contribuindo 
para a criação de adequadas  oportunidades para as pessoas portadoras de 
deficiência e/ou com necessidades especiais; 

l) Utilizar a equitação de forma didático pedagógica buscando a: 
1 - Educação e formação do caráter dos jovens; 
2 - Inserção e reinserção social de pessoas portadoras de deficiência 

e/ou com necessidades especiais; 
3 - Prevenção, tratamento e recuperação de dependentes químicos; 
4 - Formação de novos valores em competições hípicas. 
 

 
DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 
 

Art 5º A ANDE-BRASIL tem a seguinte organização: 
 

a) Assembléia Geral 
b) Diretoria 
c) Secretaria Geral 
d) Conselho Deliberativo 
e) Conselho Fiscal 
f) Conselho Técnico-Científico 
g) Conselho de Equoterapia 

 
§ Único A ANDE-BRASIL manterá em Brasília, DF, na Granja do Torto, o Complexo 

do Cavalo da Capital (3C), para a execução das atividades de equoterapia e 
correlatas. 

 
 

DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
 
Art 31  O Conselho Técnico-Científico é um órgão composto por número ilimitado 

de membros e que se destina ao assessoramento e à orientação superior da 
Diretoria no que respeita às atividades técnicas, científicas, éticas e de 
pesquisas de interesse da ANDE-BRASIL. 

 
Art 32  Os membros do Conselho Técnico-Científico serão escolhidos, em reunião de 

Diretoria entre personalidades nacionais ou estrangeiras de elevado saber 
científico nos campos da medicina, psicologia, equitação, fisioterapia, terapia 
ocupacional, educação física, pedagogia e outras atividades de interesse da 
ANDE-BRASIL, devendo a sua escolha obedecer ao critério de maioria 
absoluta de votos. 
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Art 33  Compete ao Conselho Técnico-Científico: 
 

a) propor normas técnicas e científicas direcionada à prática da equoterapia e 
da equitação; 

b) assessorar a Diretoria da ANDE-BRASIL no tocante à   supervisão 
técnico-científico das atividades das entidades afiliadas; 

c) dirimir dúvidas quanto à aplicação técnica e científica da equoterapia; 
 

§ Único    O funcionamento do Conselho Técnico-Científico será regulado no 
Regimento Interno da ANDE-BRASIL. 

 
DO CONSELHO DE EQUOTERAPIA 

 
Art 35  O Conselho de Equoterapia é um órgão que se destina ao assessoramento e à 

orientação superior da ANDE-BRASIL , no que diz respeito a ética, 
disciplina e o exercício de  atividades  profissionais; 

 
Art 36    Os membros efetivos, em numero de três, e os suplentes em igual número, 

serão escolhidos, em reunião conjunta da Diretoria e do Colégio Executivo, 
entre personalidades nacionais que prestam relevantes serviços à causa da 
Equoterapia. 

 
Art 37  As competências e o funcionamento do Conselho de Equoterapia serão 

definidos em Regimento Interno;  
 
Art 38   A Diretoria poderá convidar o Conselho de Equoterapia a reunir-se para 

examinar assuntos específicos, que possam afetar a ética da equoterapia, 
expedir parecer ou propor medidas para o aprimoramento da ética e o não 
desvirtuamento da prática equoterápica no Brasil. 

 
DO COMPLEXO DO CAVALO DA CAPITAL – 3C 

 
Art 41 O 3C será composto basicamente por uma Escola de Equoterapia  e uma 

Escola de Equitação, com estrutura organizacional e de funcionamento 
regulados por Regimento Interno e normas administrativas. 

 
§  Único Para assegurar que a ANDE-BRASIL possa atingir seus objetivos 

filantrópicos e assistenciais na prática  da equoterapia, o 3C poderá propor 
valores a serem cobrados por serviços prestados pela Escola de Equitação, 
devidamente aprovados pela Diretoria. 

 
 

DAS ENTIDADES FILIADAS 
 

Art 49 São consideradas entidades filiadas, quaisquer pessoas jurídicas de direito 
público ou privado que se submetam à orientação e supervisão técnica da 
ANDE-BRASIL para a prática de equoterapia. 

 
§ Único Os  Centros de Equoterapia   que vierem a funcionar vinculadas  a  Órgãos 

Oficiais, da administração direta ou indireta, civis ou militares, terão 
tramitação  regulada por normas  específicas. 
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Art 50 Para admissão na condição de filiada, a entidade deverá encaminhar  
requerimento ao presidente da ANDE-BRASIL, com declaração expressa de 
sua adesão ao Estatuto e aos princípios da Associação, anexando os seguintes 
documentos básicos: 

  
 a) Estatuto da Organização ou Contrato Social, conforme o caso; 
 b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

a) relação nominal do quadro de dirigentes da entidade; 
b) constituição da equipe interdisciplinar que executará a prática de 

equoterapia. 
 
§ Único As entidades ficarão inicialmente na condição de núcleos agregados à ANDE-

BRASIL durante um período de 12 (doze) meses, findo o qual, de acordo 
com o contido em normas específicas, será avaliada sua capacidade para 
filiação efetiva e conseqüente homologação e  recebimento do respectivo 
registro. 

 
Art 51  As entidades filiadas contribuirão com a ANDE-BRASIL, mediante o 

pagamento de contribuição anual a ser estipulada pela Diretoria. 
 
 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DAS ENTIDADES FILIADAS 
 

Art 52 São direitos assegurados às entidades filiadas: 
 

a) fazer-se representar nas Assembléias Gerais da ANDE-BRASIL; 
b) receber orientação da ANDE-BRASIL para a solução de problemas 

ligados à prática da equoterapia; 
c) receber, anualmente, certificado de entidade filiada e de homologação 

junto à ANDE-BRASIL; 
d) adquirir material didático-pedagógico, editado pela ANDE-BRASIL, com 

descontos especiais; 
e) colaborar com a ANDE-BRASIL, apresentando idéias, sugestões, temas 

para discussão, teses e assuntos de interesse comum; 
f) gozar de desconto especial nas taxas de inscrição em cursos e assinaturas 

de publicações da ANDE-BRASIL; 
g) publicar, nos órgãos oficiais de divulgação da ANDE-BRASIL, artigos, 

notícias e informações, de acordo com critérios estabelecidos pela 
Associação; 

h) participar dos benefícios decorrentes das normas de seguridade adotadas 
pela ANDE-BRASIL; 

i) utilizar os benefícios do título de Utilidade Pública Federal da ANDE-
BRASIL. 

 
Art 53 São deveres das entidades filiadas: 
 

a) respeitar e fazer respeitar o Estatuto da ANDE-BRASIL e demais normas 
reguladoras; 

b) Constar , obrigatoriamente, em sua razão social e/ou nome fantasia a 
palavra EQUOTERAPIA; 

c) manter o padrão ético no desempenho das atividades; 
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d) não permitir a prática da equoterapia sem obediência aos princípios 
básicos preconizados neste Estatuto, a fim de evitar que ela se realize sem 
o devido controle ou que seja ministrada por pessoas não habilitadas; 

e) saldar os compromissos financeiros com a ANDE-BRASIL e remeter 
prontamente todas as informações solicitadas; 

f) empenhar-se na execução das solicitações que lhes forem encaminhadas 
pela ANDE-BRASIL; 

g) apresentar, até abril  do ano subseqüente, relatórios das atividades anuais e, 
até dezembro os programas para o ano seguinte, a fim de atender às 
necessidades de planejamento da ANDE-BRASIL, abrangendo todos os 
dados por esta indicados; 

h) dispor de cavalos em condições de higidez, mansos, bem cuidados e 
trabalhados para a prática equoterápica; 

i) ter o acompanhamento de membros da equipe interdisciplinar, não só 
durante as sessões de equoterapia, como também para fins de elaboração 
de registros dos praticantes em fichas próprias, a fim de contar com um 
arquivo organizado. 

j) estimular o trabalho de voluntários,  preparando-os antecipadamente para o 
bom desempenho de suas atividades; 

k) quando a prática da equoterapia for remunerada, manter um percentual 
mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para  atendimento gratuito; 

l) atender aos princípios de segurança física e de seguridade do praticante. 
 

Nota importante: Não será permitido utilizar outro nome que não seja 
EQUOTERAPIA  para divulgar ou denominar as atividades de reabilitação e/ou 
educação realizadas com cavalo e/ou a cavalo. 

 
 

DAS PENALIDADES 
 

 
Art 54  As entidades filiadas que infringirem o presente Estatuto, Regimento Interno 

e demais Normas da ANDE-BRASIL estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

 
a) advertência; 
b) suspensão temporária dos direitos estatutários; 
c) exclusão dos quadros da ANDE-BRASIL. 

 
Art 55  A penalidade de exclusão será aplicada pelo Presidente, ouvida a Diretoria e 

aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
 
§ Único A Diretoria da ANDE-BRASIL, conforme a gravidade de cada caso, poderá 

adotar outras providências que julgar oportunas junto aos poderes 
constituídos e/ou outras entidades institucionalizadas. 

 
DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art 66 As entidades afiliadas preservarão sua autonomia jurídica e administrativa 

perante a administração pública e privada, não respondendo a ANDE-
BRASIL por quaisquer obrigações, seja de que natureza forem, contraídas por 
suas afiliadas, ainda que em função de prática da equoterapia. 
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2.1. Observação importante: A ANDE-BRASIL tem recebido solicitações 

de órgãos públicos ou particulares, para dirimir dúvidas e/ou problemas 
jurídicos com relação a centros de equoterapia 

 
3. INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UM CENTRO DE EQUOTERAPIA 

 
São bastante complexas e variáveis, de acordo com os objetivos e recursos do 

responsável e/ou do grupo gestor do centro. Aqui serão relacionados e comentados 
alguns itens considerados importantes para qualquer tipo de centro de equoterapia. 

 
3.1 Para os praticantes e seus familiares: 

• um local abrigado que possa ser utilizado como sala de espera; 
• instalações sanitárias, tanto as adaptadas às pessoas que utilizam cadeiras de 

rodas, como as de uso comum, para as demais pessoas. 
 

3.2  Para os praticantes: 
• locais adequados para montar e apear do cavalo, com alguns equipamentos 

especiais, tais como escadas e/ou rampas; 
• sala para reunião da equipe, atividades pedagógicas e atendimento familiar. 
 

3.3  Para o manejo dos cavalos: 
• baias em quantidade suficiente, dotadas de características mínimas para a 

higiene e  o bem-estar dos animais; 
• local para arreamentos e equipamentos; 
• local para forragem, armários para medicamentos veterinários e itens de 

primeiros socorros; 
• um ou mais piquetes para os animais ficarem soltos, de acordo com a 

programação de manejo; 
• quadro de controle do ferrageamento dos animais. 

 
3.4  Locais ao ar livre 

É desejável que esses locais tenham características diferenciadas, de acordo 
com os programas de equoterapia a serem desenvolvidos. 

Uma pista de areia ou de grama são locais que podem facilitar a execução dos 
trabalhos. 

Em função da área total disponível, pode ser cogitada a instalação de uma pista 
balisada e cercada, que ofereça um roteiro para o deslocamento em grupo. 

No tocante à segurança, é fundamental que sejam cercados e tenham porteiras 
de dimensões adequadas e de fácil manejo. 

 
3.5  Local coberto para equoterapia  

Embora a Equoterapia possa ser desenvolvida ao ar livre – o recomendável é 
que disponha de local adequado para atendimentos nos dias chuvosos ou com o sol 
muito forte ou com temperaturas muito baixas. 

Tal local pode ser um picadeiro no conceito tradicional (20 x 60m) ou um 
galpão coberto que deverá ser cercado e ter dimensões de aproximadamente 15 x 30 
metros, o que seriam ideais. 

De acordo com os recursos disponíveis, é adequado que tenham: 
- meios auxiliares para atividades físicas e lúdicas; 
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- solo apropriado, evitando-se pisos duros tipo cimentado ou com 
pedras. 

 
 

4.  INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
Deve existir uma secretaria, uma sala para os trabalhos da equipe técnica e uma 

sala para reuniões e arquivamento das fichas de avaliações periódicas. 
Em face dos recursos financeiros disponíveis, essas instalações deverão ser 

mobiliadas com equipamentos mínimos, como telefone, fichários, etc. 
 
 

5.  O CAVALO 
 
A ANDE-BRASIL ministra no curso básico e no curso de equitação para 

equoterapia, uma aula sobre o cavalo tipo de equoterapia. Aqui serão enfatizados apenas 
alguns pontos. Ele tem que ser: 

- manso, dócil e saudável; 
- bem treinado e adestrado para a equoterapia; 
- preparado para enfrentar situações inusitadas, tais como as provocadas por 

ruídos, movimentos bruscos, deslocamentos de objetos, etc.; 
- dotado de aprumos, sem deformações. 

É desejável do animal:  
- idade mínima de 5 anos; 
- andaduras regulares (passo, trote e galope); 
- altura de 1,40 a 1,50 m; 
- Ser castrado. 

O cavalo não castrado deve ser evitado. Caso venha a ser utilizado, deve 
merecer atenção especial quanto ao manejo. A égua, quando no período do cio, também 
merece este tipo de cuidado, devido a sua mudança de comportamento.  

 
 

6.  A EQUIPE TÉCNICA INTERDISCIPLINAR 
 

6.1. Generalidades 
A equipe técnica multidisciplinar e de atuação interdisciplinar é constituída por 

profissionais das áreas da saúde, educação e equitação, sendo que nas duas primeiras é 
exigido o diploma de nível superior. Tendo em vista a não existência de cursos 
específicos no Brasil e  as peculiaridades sócio-culturais de nosso país, o profissional de 
equitação para Equoterapia normalmente não possui o diploma desse nível escolar, 
porém é necessário que tenha o certificado de Ensino Médio completo.    

A ANDE-BRASIL preconiza que a equipe seja a mais ampla possível. É 
indispensável que, a equipe mínima de atendimento esteja habilitada com o Curso 
Básico de Equoterapia, realizado pela ANDE-BRASIL ou por ela reconhecido. O 
profissional de Equitação deverá se habilitar com o Curso Básico de Equitação para 
Equoterapia, na sede da ANDE-BRASIL ou em locais por ela reconhecidos. 

Espera-se que determinados Centros de Equoterapia, por serem integrados ou 
estarem vinculados a entidades maiores (tipo APAE e Prefeituras), possam dispor de 
uma equipe bem ampla. 

Entretanto a equipe mínima, para fim de filiação à ANDE-BRASIL, deverá ser 
composta obrigatoriamente por: fisioterapeuta, psicólogo e profissional de equitação. 
Todos com habilitação em Equoterapia.       
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7.  A EQUIPE DE APOIO 
 

Essa equipe, constituída, basicamente, por auxiliares-guias, auxiliares-laterais e 
tratadores, necessita receber treinamento específico e periódico com relação ao 
praticante e ao cavalo de equoterapia, sendo conveniente que ocorram, periodicamente, 
reavaliações e reciclagens com toda a equipe. 

  
 

8.  O DIRETOR DO CENTRO DE EQUOTERAPIA  
 
É a pessoa que tem a responsabilidade administrativa e legal sobre o Centro e 

pelas atividades que ali se desenvolvem. 
Pode ser um profissional da área técnica ou administrativa. 

 
 
9.  O MÉDICO 

 
O Centro de Equoterapia deve ter um médico (ou mais de um) como seu 

orientador ou consultor técnico. Ele não precisa integrar permanentemente a equipe que 
realiza as atividades equoterápicas rotineiras. 

É responsável pela avaliação e indicação, contra-indicação ou indicação com 
precauções, do praticante para o atendimento pelo método equoterápico, indispensável, 
antes das avaliações dos demais profissionais da equipe (fisioterapeuta, psicólogo e 
outros). 

A indicação, contra-indicação ou indicação com precauções poderá ser feita 
pelo médico do próprio praticante, desde que exiba o carimbo e assinatura do 
profissional que a elaborou. 

 
 

10.  DOCUMENTAÇÃO BÁSICA RELATIVA AOS PRATICANTES  
 

Para cada praticante, o Centro de Equoterapia tem que ter um arquivo de 
dados contendo no mínimo: 

- Ficha Cadastral do Praticante; 
- Termo de Compromisso; 
- Avaliação Médica, atestando a indicação para a equoterapia; 
- Avaliação Fisioterápica e Psicológica; 
- Questionário com Dados do Praticante. 

 
 

*OBS: Os modelos das fichas estão disponíveis no site: www.equoterapia.org.br 
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10.1. Generalidades 
A ANDE-BRASIL, para reconhecer o funcionamento dos centros de 

equoterapia de todo o território nacional, o faz em duas modalidades: 
- Filiação 
- Agregação 
 

10.2. Centros de Equoterapia Filiados 
São pessoas jurídicas de direito público ou privado (CNPJ) que desejando 

aplicar o Método Equoterápico, dentro de princípio técnico-científico, ético e 
responsável, se submetem ao Estatuto da ANDE-BRASIL e atendem todas as 
exigências para filiação à Associação. 

A filiação tem por finalidade a preservação da integridade da pessoa com 
deficiência e/ou com necessidades especiais e da eficiência e qualidade da aplicação do 
Método Equoterápico. 

Após homologação da documentação requerida  pela ANDE-BRASIL, o centro 
receberá o Certificado de Filiação. 

 
10.3. Núcleos de Equoterapia Agregados 

São aqueles que, de acordo com o Estatuto da ANDE-BRASIL, necessitam de 
prazo para o cumprimento das exigências estipuladas para a sua filiação definitiva, 
sendo denominados Núcleos de Equoterapia durante este período. Têm caráter 
temporário.  

O prazo definido pelo Estatuto é de 12(doze) meses, findo o qual o núcleo 
poderá requerer, justificando, a prorrogação deste prazo, até o limite máximo de 24 
meses. A partir daí, deixará de ter ligação com a ANDE-BRASIL e não gozará mais dos 
direitos adquiridos enquanto núcleo agregado.  

Obs.: Para renovação da agregação, após o 1º ano, será cobrada a taxa referente 
a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente. 
 
 
11. DESFILIAÇÃO/ DESAGREGAÇÃO 

 
A desfiliação, qualquer que seja o motivo gerador, acarretará nos seguintes 

efeitos: 
• suspensão de todos os direitos outorgados à entidade; 
• não devolução, pela ANDE-BRASIL de qualquer pagamento, ou parte 

dele, efetuado sob qualquer título; 
A desagregação se dará após esgotar os prazos (Art.10.3) determinados e/ou 

acordados entre os centros de equoterapia e a ANDE-BRASIL, para a filiação 
definitiva. O centro ou núcleo agregado deixará de contar com o reconhecimento da 
ANDE-BRASIL e terá a suspensão de todos os direitos outorgados até aquele momento, 
ficando responsável pelas conseqüências advindas. 

A Diretoria da ANDE-BRASIL, conforme a gravidade de cada caso, 
poderá adotar outras providências que julgar necessárias, junto aos poderes 
constituídos e/ou outras entidades institucionalizadas, tais como os conselhos 
federais e regionais das áreas profissionais envolvidas e outros. 

 
 
12. ANUIDADE E RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO 

 
A ANDE-BRASIL, para cumprir com suas obrigações estatutárias, tais como: 

remessa de revista, informativo, emissão de certificados, abatimento de taxas etc, 
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estabelece o valor de meio salário mínimo vigente, por ocasião da renovação da 
filiação anual. 

Durante o primeiro ano de filiação, os centros ficarão dispensados da 
contribuição da anuidade. 

Após um ano de filiação do centro, faz-se necessário a renovação anual da 
mesma, devendo ser solicitada, juntamente com o preenchimento da ficha com a 
composição da equipe, assinada pelos profissionais do centro (Anexo II) e a ficha de 
informações gerais (Anexo III).  

O pagamento da anuidade, no valor de meio salário mínimo vigente ou um 
quarto para núcleos agregados no segundo ano, deve ser feito no Banco do Brasil, 
Agência 1004-9, Conta 40.373-3. O comprovante de pagamento e os anexos deverão ser 
encaminhados via correio ou fax (61)3468-8486. 
 

 
13. SISTEMÁTICA PARA SOLICITAÇÃO DE FILIAÇÃO À ANDE-BRA SIL 
 
 

13.1  Documentos a serem preenchidos e remetidos  
• Carta de Solicitação (Anexo I) 
• Composição da Equipe Multidisciplinar (Anexo II) 
• Ficha de Informações Gerais (Anexo III) 
 

13.2  Cópia de documentos a serem enviados 
• CNPJ (pode ser da APAE) 
• Estatuto (para entidades de caráter associativo) ou 
• Contrato social (para empresas que prestam serviço de atendimento 

equoterápico). 
• Inscrição e Alvará da Prefeitura local (a partir do dia 1º de junho de 2007); 
• Inscrição na Vigilância Sanitária Municipal (a partir do dia 1º de junho de 

2007). 
 

13.3 Casos especiais 
Os centros de equoterapia que vierem a funcionar no âmbito de entidades 

maiores ou do serviço público, como unidades militares, prefeituras, APAEs e outras, 
estão dispensados de apresentar as cópias dos documentos mencionados em 13.2 acima 
(mantendo-se o CNPJ). Em substituição, devem providenciar documento formal da 
prefeitura ou da organização militar (por exemplo: publicação em boletim interno) ou da 
APAE, conforme o caso, oficializando a criação, a autorização de funcionamento do CE 
e indicando seu Diretor responsável. 

 
13.4 Procedimento do Centro de Equoterapia 

O Diretor do CE, para solicitar filiação e/ou agregação à ANDE-BRASIL 
deverá providenciar os três documentos acima citados(Anexos “A”, “B” e “C”), juntar 
cópias dos documentos mencionados no item 13.2 e remetê-los para a ANDE-BRASIL. 

 
13.5 Procedimento da ANDE-BRASIL 

Análise da documentação e contato com o centro solicitante para orientação 
das próximas etapas, inclusive no tocante ao pagamento da anuidade (quando da 
renovação). Emissão de certificado de filiação ou agregação. 

Serão levados em conta os seguintes critérios para filiação dos centros, alem da 
documentação citada: 
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- Equipe mínima obrigatória completa: 1 fisioterapeuta; 1 psicólogo e 
1 profissional de equitação; 

- Equipe mínima habilitada por cursos específicos da ANDE-BRASIL 
ou reconhecidos por ela.  

- Obs.: Curso básico de equoterapia para fisioterapeuta e psicólogo e 
curso básico de equitação para equoterapia, para o profissional de 
equitação. 

- Outros profissionais integrando a equipe. 
- Dados do profissional médico que faz a orientação de casos, quando 

necessário; 
 
 
14. O PROFISSIONAL DE EQUITAÇÃO NA EQUOTERAPIA  
 
 

14.1 Generalidades  
Há uma grande dificuldade no Brasil quanto à formação adequada do 

profissional de equitação em cursos de capacitação de forma técnica e didático-
pedagógica, reconhecidos pelos órgãos competentes, principalmente para atuarem na 
Equoterapia. 

No momento, há apenas a Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), 
localizada no Rio de Janeiro, que realiza cursos regulares de equitação e incluiu a 
cadeira de equoterapia nos seus cursos.  

Nos países da Europa, para trabalhar na Equoterapia, não só o profissional de 
equitação, mas todos os das outras áreas profissionais são obrigados a se capacitar em 
equitação. 

Não há a menor dúvida sobre a relevância da participação do profissional de 
equitação na equipe interdisciplinar de um centro. A escolha desse profissional se torna 
mais difícil quando se leva em consideração que os profissionais das áreas de saúde e 
educação são de nível superior. 

A falta de profissionais habilitados em Equitação, aliada à incerteza quanto à 
solução desse problema a curto ou médio prazo, não deve inviabilizar a utilização deste 
eficaz método terapêutico. 

Assim, para que se possa desenvolver a Equoterapia na forma adequada e 
preconizada pela ANDE-BRASIL, responsável perante o Conselho Federal de 
Medicina, foi necessário, a curto prazo, capacitar os profissionais existentes e buscar, a 
médio e longo prazo, a estruturação de cursos regulares,  reconhecidos pela ANDE-
BRASIL. 

 
 

14.2 Posição Adotada pela ANDE-BRASIL  
A ANDE-BRASIL realiza para estes profissionais o “Curso Básico de 

Equitação para Equoterapia”, que é atualmente a única forma para habilitação deste 
profissional para atuar em equipe multidisciplinar de um centro de equoterapia 

São aceitos como alunos deste Curso as pessoas que se intitulam professor, 
instrutor, treinador ou preparador de cavalos, tanto do hipismo rural como do hipismo 
clássico, que possuam o ensino médio completo e com experiência reconhecida pelos 
clubes ou “escolinhas”, a fim de iniciar a prática da Equoterapia.  
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Anexo I 

 

 
CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA FILIAÇÃO/AGREGAÇÃO  

 
 

 

Do, Sr (a) 

 ________________________________________________ 

Ao Sr. Presidente da ANDE-BRASIL 

Assunto: Solicitação de Filiação/Agregação à ANDE-BRASIL  

Anexos: 1) Composição da equipe interdisciplinar (Anexo II)  

              2) Ficha de informações gerais (Anexo III) 

              3) Cópia de CNPJ 

              4) Cópia do Estatuto ou do Contrato Social (conforme o caso) 

   5) Cópia do Alvará de Inscrição na Prefeitura Municipal 

   6) Cópia do Alvará de Inscrição na Vigilância Sanitária Municipal 

  

Solicito a V. Sa. considerar a proposta de filiação/agregação da entidade de 

Equoterapia:___________________________________________________________ à 

Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL). 

 

Declaro estar ciente das Normas de Funcionamento e Filiação/Agregação 

de Centros de Equoterapia, com as quais estou de pleno acordo e, portanto, 

comprometo-me a cumpri-las e a fazer com que os integrantes do referido Centro 

também as cumpram. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Solicitante 

 

Nome completo do signatário: 

Nº. Identidade e órgão emissor: 

CPF: 
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Anexo II 
 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR   

 

Nome do Centro: _______________________________________________________ 

Nome do responsável: ___________________________________________________ 

MÉDICO (consultor/orientador) 

Nome: _______________________________________________      CRM: ______________ 

Especialidade: ____________________________________Assinatura: __________________ 

Tem certificado de Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL?  

(    ) Sim  (    ) Não 

 

FISIOTERAPEUTA (obrigatório) 

Nome: ____________________________________________     CREFITO:_______________ 
 
Tem certificado de Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL?  
(    )Sim  (    )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

 

PSICÓLOGO (obrigatório) 

Nome:_______________________________________________ CRP:_______________ 
 
Tem certificado de Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL?  
(   )Sim   (    )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

 

PROFISSIONAL DE EQUITAÇÃO EM EQUOTERAPIA (obrigatório) 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Tem certificado do Curso de Equitação para Equoterapia da ANDE-BRASIL? (    ) Sim (   ) Não 

Tem Certificado de Habilitação de Profissional de Equitação para Equoterapia reconhecido pela 
ANDE-BRASIL?  (    ) Sim (    ) Não  

Possui o curso de Equitação da Escola de Equitação do Exército - EsEqEx? (    ) Sim  (    ) Não  

Ano: ________________  Nível: ______________________________________ 

Assinatura:__________________________ 
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PEDAGOGO 

Nome:_______________________________________________     REGISTRO:____________ 
 
Tem Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL? (   )Sim   (   )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Nome:_______________________________________________       CRFa:_______________ 
 
Tem Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL? (   )Sim   (   )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nome:____________________________________________      
COFFITO:_______________ 
 
Tem Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL? (   )Sim   (   )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

 

EDUCADOR FÍSICO 

Nome:_______________________________________         CONFEF/CREFs:_____________ 
 
Tem Curso Básico de Equoterapia reconhecido pela ANDE-BRASIL? (   )Sim   (   )Não 

Local: _____________________________________________________ Ano: _____________ 

Assinatura:__________________________________________________ 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 
 

 
 

Todos os integrantes da equipe deverão estar relacionados em ficha com os dados de 
cada um e assinatura. 

Para os demais integrantes, preencher todos os dados seguindo o modelo acima. 
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Anexo III 
 

FICHA DE INFORMAÇÕES GERAIS  
 

Nome do Centro: _______________________________________________________ 

Nome do responsável: ___________________________________________________ 

Endereço para correspondência: ____________________________nº_______________ 

Bairro:________________Cidade:__________________ UF: ___ CEP: ____________ 

Telefone(s): (     ) ____________________________ Fax: (      ) _________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Endereço do Centro de Equoterapia: ___________________________________nº__________________ 

Bairro: _____________________________ Cidade: ________________________________UF: ______ 

 CEP: _____________ 

 E-mail: __________________________________________________ 

 
Data de início das atividades equoterápicas:  

Centro particular ou ligado a algum órgão / instituição? Qual ? 

Número de voluntários que prestam serviço no Centro: 

Recebe apoio de instituição pública ou privada? Qual? 

Mantém convênio formal com alguma entidade? Qual? 

Horário de funcionamento semanal? 

 
PRATICANTES 

Número  de praticantes: ______  Praticantes com atendimento gratuito: 
______ 

Número de praticantes por faixa etária 

02 a 07 anos: __________ 08 a 12 anos: __________ 13 a 20 anos: __________ 

21 a 35 anos: __________ 36 a 65 anos: __________ Acima de 65 anos: ______ 

Programas Básicos de Equoterapia executados pelo Centro: 

 Hipoterapia (      )    Educação/Reeducação (      )      Pré-esportivo (      )     

      Prática Esportiva  Adaptada   (      ) 

 Outro(s):: 
_________________________________________________________________ 

Patologias atendidas / Quantidade 

___________________________________________________________ / __________ 

___________________________________________________________ / __________ 

___________________________________________________________ / __________ 

___________________________________________________________ / __________ 

___________________________________________________________ / __________ 
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Anexo IV 
INSTALAÇÕES  

 

 
Dimensões do terreno ocupado pelo Centro: ________   X  ________ m 

 
Locais para a prática da Equoterapia / Dimensões 

Picadeiro coberto e fechado  S (      ) N (      ) ________m   X  ________ m 

Picadeiro coberto e aberto    S (      ) N (      ) ________m   X  ________ m 

Pista de areia   S (      ) N (      ) ________m   X  ________ m 

Pista de grama    S (      ) N (      )   ________m   X  ________ m 

Redondel    S (      ) N (      ) Diâmetro:        ________ m 

 
Outra: _________________________________    
 

 

Outras informações: 

 

 

 

 
 

Local e data: 
 
 
 
Assinatura: 
 
Nome: 
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INSTALAÇÕES DE UM CENTRO DE EQUOTERAPIA  
- SUGESTÕES -  

 
1. RAMPA FIXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RAMPA MOVEL 
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3. ESCADA DE MADEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.PICADEIRA PARA A PRÁTICA DA EQUOTERAPIA(de prefer ência coberto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Piso de areia 
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5. REDONDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. BAIA INDIVIDUAL 
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7. PAVILHÃO DE BAIAS 
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8. COLISEU 
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