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O PAPEL DO FONOAUDIOLOGO NA EQUOTERAPIA 

Claudia da Costa Mota*  
 

Como a Equoterapia é uma abordagem terapêutica realizada por profissionais de 
diversas áreas de atuação, necessita-se de uma atuação da equipe interdisciplinar para que o 
método tenha sua eficácia no tratamento de pessoas com suas demandas especiais de origem 
motora, cognitiva, psicológica e/ou social. 

A prática demonstra que a equipe interdisciplinar necessita de uma organização dos 
procedimentos que antecedem o atendimento equoterápico. 

Ao chegar para um primeiro contato , os familiares e/ou o futuro praticante é orientado 
quanto ao processo de avaliação que vai se submeter. Essa orientação poderá ser realizada 
pelo fonoaudiólogo, desde que este seja preparado para detectar quais profissionais serão 
necessários para a avaliação do sujeito.  

É importante salientar que para avaliar um sujeito com queixa de dificuldades escolares 
que não tenha nenhum comprometimento motor, poderá, não ser  necessário,  a avaliação do 
fisioterapeuta da equipe. Faz parte da avaliação interdisciplinar para distúrbios de 
aprendizagem: anamnese  com ambos os pais, avaliação fonoaudiológica, psicológica, 
neurológica, contato escolar, contato com outros pr ofissionais  que atendam o sujeito e 
devolutiva. A avaliação fonoaudiológica é completa, porém com ênfase nas questões da 
linguagem escrita. 

 Em contrapartida sujeitos com patologias que afetem o sistema motor, serão avaliados 
em todos os aspectos que possam estar comprometidos fazendo parte desta todos os 
procedimentos considerados necessários, além da avaliação fundamental do fisioterapeuta. 
Neste caso, a avaliação fonoaudiológica é completa, porém com ênfase nas questões 
relacionadas ao sistema motor oral e linguagem oral.  

O mesmo aplica-se sujeitos com psicopatologias que serão avaliados primordialmente 
pelo psicólogo e outros profissionais considerados necessários. 

 Portanto, caso o fonoaudiólogo da equipe interdisciplinar seja quem realiza o primeiro 
contato com os familiares, este deverá possuir ampla visão  sobre o desenvolvimento humano 
para poder organizar os procedimentos avaliativos. 

Após a avaliação clínica de todos os profissionais envolvidos, é realizada a avaliação do 
sujeito na relação com o cavalo. Nesta avaliação são observados vários momentos: a 
aproximação, alimentação, escovação, encilhamento, condução terapêutica e montaria. 
Nesses momentos alguns aspectos são ressaltados, dentre eles: o comportamento do sujeito 
durante a aproximação com o animal, o aspecto motor funcional durante as atividades e a 
linguagem utilizada na interação sujeito e animal. 

Com todo o material de avaliação em mãos, os profissionais da equipe interdisciplinar 
reúnem-se em uma reunião técnica para traçar o planejamento terapêutico, definir o mediador 
do tratamento, o cavalo indicado para o caso e a necessidade de profissionais de apoio 
durante a sessão, tais como condutor técnico e auxiliar lateral.  

O mediador será o profissional terapeuta responsável pelo atendimento do sujeito. Este 
mediador é substituído somente quando a equipe interdisciplinar avaliar que outro profissional 
de área distinta será importante para o tratamento em questão. 



Apesar da Equoterapia ser vista como um método terapêutico específico, ele se 
constitui dos saberes específicos de cada área de formação, como fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, entre outros. Portanto se o sujeito avaliado tiver uma maior necessidade do trabalho 
com os aspectos da linguagem será eleito o fonoaudiólogo para mediar os atendimentos, não 
significando que em um determinado momento outro profissional acompanhe ou torne-se 
mediador. Lembrando que apesar de um profissional estar mediando, toda a equipe 
interdisciplinar participa no planejamento das estratégias do caso.  

As reuniões semanais são importantes para discussão dos atendimentos para que 
todos os profissionais possam contribuir com os “saberes” específicos de sua área de formação 
adaptada a equoterapia. 

No momento deste planejamento algumas estratégias terapêuticas iniciais podem ser 
estabelecidas, porém o fonoaudiólogo bem como os outros profissionais devem tomar o 
cuidado de não colocarem as estratégias consideradas clinicas para o dorso do cavalo de 
forma simplista. Em prática tem se observado este fenômeno justificado também por uma falta 
de conhecimento específico de como utilizar as características do cavalo para potencializar o 
tratamento. 

Portanto, o saber fonoaudiológico deve ser utilizado em forma de estratégia que utilize o 
elemento mais importante da Equoterapia- o cavalo. Neste contexto, há a exigência do 
conhecimento desse instrumento terapêutico. O fonoaudiólogo como profissional atuante em 
Equoterapia, além do seu saber técnico e específico deve ter o conhecimento da etologia do 
cavalo, da hipologia e equitação clássica. 

A fonoaudiologia como ciência de habilitação e reabilitação da linguagem oral, escrita, 
voz, audição e motricidade oral, tem um conteúdo de conhecimento técnico-científico 
significativamente amplo. A prática demonstra que esse conhecimento aliado ao uso do cavalo 
dentro da equoterapia pode proporcionar benefícios em todos os aspectos que são trabalhados 
pelo fonoaudiólogo. 

Porém, cabe ressaltar, que esses benefícios podem aparecer de modo direto ou indireto 
na recuperação do praticante.  Por exemplo, um praticante com uma deglutição atípica poderá 
se beneficiar da Equoterapia devido o movimento do passo do cavalo auxiliar na regulação do 
tono muscular, no endireitamento da coluna, no controle de tronco, dissociação de cinturas, 
que irão refletir numa melhor postura de cabeça e pescoço proporcionando a possibilidade de 
uma melhor deglutição.  

Nesse exemplo observamos que não é a função da deglutição que é trabalhada 
diretamente sobre o dorso do cavalo, mas sim as condições corporais necessárias para que 
uma deglutição ocorra de modo harmonioso. 

 Além da motricidade oral o fonoaudiólogo pode desenvolver estratégias terapêuticas 
utilizando o cavalo para trabalhar com as habilidades básicas necessárias à alfabetização, que 
estão em defasagem nas crianças com distúrbios de aprendizagem. 
 
 Com relação às estratégias terapêuticas do fonoaudiólogo no tratamento equoterápico de 
crianças com Distúrbios de aprendizagem, a prática demonstra que as intervenções podem ser 
abstraídas a partir da relação Sujeito X Cavalo. Por exemplo, a atividade de escovação 
possibilita diversas situações que servem para o trabalho com a coordenação, linguagem, 
memória e socialização, sendo intervenções específicas do profissional que atende a população 
com distúrbios de aprendizagem. 



Sabe-se que a Equoterapia proporciona um trabalho global e que a partir do 
aprendizado motor, a cognição, a percepção e a ação vão se desenvolvendo juntamente com 
os aspectos psicológicos. 

Entretanto, a Equoterapia como qualquer método terapêutico tem uma ampla gama de 
possibilidades terapêuticas, mas também as suas limitações que deverão ser analisadas, e 
caso necessário realizar o encaminhamento de tratamentos clínicos complementares ao 
equoterápico.  

  

A proposta não é fazer fonoterapia sobre o cavalo, e sim fazer Equoterapia utilizando os 

conhecimentos da fonoaudiologia.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fonoaudióloga e Psicodramatista, profissional da Equoterapia atuando no Instituto Passo a Passo - 
Itatiba-SP e Diretora do Centro Qualivida. 



ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES POSSÍVEIS NA EQUOTERAPI A, COM ÊNFASE 
DA ATUAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO: 

 

ESCOVAÇÃOE BANHO  

� Coordenação motora fina: preensão e movimento. 

� Linguagem: nomeação, estruturação de frases, memóri a, evocação lexical. 

� Estimulação sensorial e perceptual: exploração dos materiais de diversas      

texturas, formas, cores e tamanhos.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

� Coordenação motora fina: preensão, direcionamento d o movimento, 

coordenação viso motora;  

� Afetivo: cuidar do outro – relação – comunicação 

� Estimulação sensorial (tato, visão, audição) e perc eptual visual: através da 

observação da mastigação do animal. 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

ENCILHAMENTO 

� Linguagem: ampliação lexical, estruturação de frase s, 

� Funções intelectivas: memória, atenção, lateralidad e, organização temporal e 

espacial 

� Aspecto Motor: coordenação motora grossa e fina, fo rça muscular; 

� Aspecto social: integração grupal, comunicação e aj uda mútua. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

MONTARIA 

�  Mastigação e deglutição: trabalho indireto- dissoc iação de cintura pélvica  e    

escapular  

� Trabalho com atenção seletiva; 

� Memorização de seqüências 

� Comunicação oral: compreensão e organização do disc urso oral. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  



 Montado e conduzindo o cavalo a passo, os praticantes seguem uma seqüência de 

figuras de picadeiro solicitada pela mediadora. Por exemplo: com o cavalo a passo será 

realizado uma volta completa no picadeiro, com uma troca de mão pela diagonal F a H , com um 

circulo em B, e um semi círculo em E tendo o alto em C. Logicamente numa primeira realização 

desse exercício as ordens são menores, e vão tornando-se mais complexas a medida em que a 

memorização do exercício vai ocorrendo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensar em estratégias dentro de uma abordagem terapêutica tão ampla como a 

Equoterapia, pode proporcionar o trabalho de todas as habilidades concomitantemente, vindo 

contribuir para que os fonoaudiólogos reflitam sobre o quanto podemos extrair do cavalo e do 

ambiente eqüestre desde que estes sejam conhecidos por toda a equipe interdisciplinar. 

 A prática sugere que o fonoaudiólogo deva ser um profissional polivalente, no sentido de 

possuir conhecimentos específicos de sua área, aprofundar-se numa área de atuação dentro da 

fonoaudiologia, e conhecer também a etologia do cavalo e a equitação clássica, pois estas 

habilidades são fundamentais para poder atuar em Equoterapia. 

 

 Ressaltando que independente do aspecto fonoaudiológico a ser trabalhado, o importante é 

que o profissional não tente levar o consultório para cima do cavalo, e sim desenvolver um 

raciocínio clínico dentro do contexto equoterápico. Que o fonoaudiólogo, numa constante troca 

com a equipe interdisciplinar, possa utilizar o cavalo como principal agente promotor de ganhos 

no desenvolvimento, seja da linguagem oral, escrita, voz, audição ou motricidade oral.  

 

 

                           Fig. Picadeiro de Adestramento Paraolímpico 20m x 40m  
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