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Introdução. Equoterapia é um recurso terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento de cinesioterapia, visando 
melhoria motora e cognitiva em indivíduos portadores de necessidades especiais, dificuldades ou deficiências físicas, 
mentais e ou psicológica. O cavalo entra como um agente facilitador, proporcionando aos praticantes ganhos físicos e 
psicológicos, exigindo um trabalho muscular intenso e contribuição para adequação do tônus, melhora da coordenação 
e do equilíbrio. Objetivos. Testar os efeitos da equoterapia em pacientes vítimas de violência sexual e estresse 
emocional grave. Método. Nesta pesquisa foram avaliadas duas mulheres com idades entre 18 e 21 anos, que 
haviam sofrido violência sexual quando eram crianças entre 6 e 7 anos de idade. Os indivíduos não tinham disfunção 
mental, mas eles eram alunos regulares registado em uma escola de educação especial. Apresentaram limitação mo-
tora severa, dificuldade de coordenação, significativa retrações musculares, cifose torácica e cervical, protrusão cervi-
cal, basicamente em função de adotarem posturas deprimidas pela violência sexual sofrida na infância. Os pacientes 
realizaram vinte sessões de 30 minutos de Equoterapia em um cavalo. As atividades foram estruturadas para estimular 
a coordenação, propriocepção, os sistemas vestibulares e motor-sensorial para a melhoria da postura, a atividade 
muscular e cognição. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Paranaense processo 114/2007. 
Resultados. As atividades durante as sessões provocaram alterações no ajuste postural resultando de 30%, 80% 
de melhoria na coordenação, melhora de 50% no equilíbrio corporal e em sociabilidade e autoestima das pacientes. 
A Equoterapia passa a ser um método de reeducação motora e mental, bem como o de socialização. Fato este, que 
observamos a partir da décima sessão, pois apresentaram pequenos sorrisos esporádicos durante a execução das 
tarefas, o que parece estar de acordo com pesquisas que têm apontado melhorias após intervenções, através de be-
nefícios nos campos psicológico e social. Conclusão. A Equoterapia provou ser um método de tratamento eficaz 
para a coordenação, equilíbrio e correção postural, e também melhorou a autoestima dos pacientes que tinham sofrido 
grave estresse emocional.
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