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Introdução. A Equoterapia apesar de ter sido fundamentada há muitos anos na literatura com claros registros de 
benefícios no tratamento de diversas doenças ainda encontra-se “limitada”, havendo poucos locais e escassa divul-
gação para população, não existindo esclarecimento para sociedade das indicações e vantagens desse tratamento. 
Objetivos. Descrever o cenário no Estado do Ceará caracterizar os serviços das instituições que oferecem o a-
tendimento, identificar os principais centros de tratamento, relatar as condutas terapêuticas, conhecer o perfil clínico e 
demográfico dos pacientes e constatar o perfil da equipe multidisciplinar que administra o atendimento de Equoterapia. 
Método. Tratou-se de uma pesquisa de campo, documental, transversal, e de natureza quantitativa, realizada no 
Centro de Equoterapia da Policia Militar do Ceará e no Centro de Equoterapia Cavaleiros da Esperança no período de 
Agosto de 2015 a Junho 2016. Foram realizadas entrevistas Semi Estruturadas com jovens e crianças apresentando 
varias síndromes. E usados Diário de Campo e Observação Direta. Para a Interpretação das Entrevistas foi utilizada 
a Análise de Discurso. Para determinar a participação no estudo através dos critérios de inclusão, os acompanhantes 
foram questionados sobre os dados dos possíveis participantes A Pesquisa teve Inicio após a aprovação do Comitê 
de Ética do Centro Universitário Unichristus, com o Parecer de Número 1044398 e a Assinatura do Termo de Consen-
timento Livre Esclarecido. Resultados. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com 47 praticantes 
e 8 profissionais, por meio de prontuários, fichas e observação direta.. A maioria dos praticantes é do sexo masculino 
(74,5%) em comparação ao do sexo feminino (25,5%). Foram frequentes os praticantes entre 2 (dois) e 26 (vinte e seis) 
anos de idade. Em relação ao tipo de encaminhamento recebido, temos com indicação médica (55,3%) e sem encami-
nhamento (44,7%). Os diagnósticos mais frequentes foram de paralisia cerebral (31,9%), Down(21,3%), Autista(21,3%), 
Mental(10,6%), Mielomeningocele(6,4%), tetraparesia(4,3%), West(2,1%) e neurologico(2,1%). Quanto a reavaliação 
do tratamento, semestral(51,1%), quadrimestre (2,1%), anual(19,1%), não fazem reavaliação(27,7%), todos com um 
atendimento semanal. Conclusão A partir dos relatos, pode-se considerar que o cenário da equoterapia no Estado 
do Ceará encontra-se ainda muito escasso e de difícil acessibilidade, sendo os principais empecilhos desse tratamento 
o alto custo financeiro para a especialização e manutenção do Centro, como também para o próprio atendimento. 
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