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Introdução: A utilização do cavalo como recurso cinesioterapêutico, conhecida no Brasil como Equoterapia tem sido 

cada vez mais difundida. O diferencial está no movimento do cavalo que desloca o centro de gravidade do cavaleiro em 

três planos: transverso, sagital e frontal, similares ao mo¬vimento pélvico do ser humano durante a marcha. Várias 

pessoas com desordens neurológicas do movimento e da postura como a paralisia cerebral buscam minimizar os 

aspectos clínicos apresentados recorrendo a tratamentos como a equoterapia.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho funcional de uma criança com paralisia cerebral antes e 

após intervenção da equoterapia.

Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo de um relato de caso. O participante é uma criança do sexo 

masculino, com 12 anos de idade, diagnóstico médico de Paralisia Cerebral e diagnóstico fisioterapêutico de hipotonia. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, CAAE 

60965316.5.0000.8063. Foi realizado avaliação da função motora grossa por meio da Gross Motor Function 

Classification Measure- GMFM, antes e após a intervenção da equoterapia para posterior comparação. O tratamento 

consistiu em sessões semanais de 40 minutos ao longo de oito semanas. Cada sessão foi composta por três fases: 

adaptação e alimentação, escovação, montaria. 

Resultado: Os resultados obtidos na avaliação através da pontuação da escala GMFM foram comparados no pré e pós-

sessão. A partir da terceira sessão, apresentou maior desempenho no que se refere a atingir a posição sentada em um 

banco grande a partir do chão. A partir da quarta sessão apresenta evolução como sustentação da cabeça a 45 graus 

em supino e atingiu a posição semi-joelhada unilateralmente mantendo braços livres por 10 segundos. Foram 

alcançadas ao final da intervenção a capacidade de manter-se em pé com braços livres por 8 segundos. Após análise 

estatística com nível de significância p&#8804;0,05, através do Teste t pareado foi possível verificar que houve 

diferença significativa apenas na dimensão E, sobre a capacidade de Andar, Correr e Pular o indivíduo, inclusive na 

locomoção em marcha com apoio.

Conclusão: Concluímos que o tratamento de equoterapia pode potencializar o desempenho funcional de crianças com 

paralisia cerebral do tipo hipotônica. É necessário novas pesquisas, com amostras maiores, para melhor verificação do 

impacto da equoterapia no desempenho funcional de pacientes com paralisia cerebral.



Descritores: Terapia assistida por Cavalos; Paralisia Cerebral; Hipotonia muscular


