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Resumo
A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza integralmente o corpo. Estudos relatam
que idosos que realizam atividades equoterápicas com o objetivo de reabilitação e/ou
prevenção, destacaram melhorias no equilíbrio corpóreo e controle postural, seja estático ou
dinâmico, com conseqüente diminuição do risco de quedas e agravantes de doenças. Acredita
– se nesse estudo, que tal método é de grande valia para o aprimoramento da qualidade de
vida dos idosos. O objetivo foi verificar as implicações e os benefícios da Equoterapia na
melhora do equilíbrio na terceira idade. Foi realizado um estudo de revisão literária, utilizando
as bases de dados Scielo, Medline, Pubmed, Lilacs e Google acadêmico. Foram incluídas
referências nos idiomas português, publicadas entre os anos de 2004 e 2017. Os autores
citados neste trabalho, concluíram, que a Equoterapia traz melhoras no equilíbrio postural nos
idosos. No entanto, há necessidade de mais estudos, já que a literatura se mostra escassa.
Palavras-Chave: Equilíbrio Postural, Idoso, Terapia assistida por cavalos.

Abstract
Equine therapy is a therapeutic method that uses the whole body. Studies have reported that
elderly people who perform equotherapeutic activities with the objective of rehabilitation and /
or prevention have highlighted improvements in body balance and postural control, whether
static or dynamic, with consequent reduction of the risk of falls and aggravating diseases. It is
believed in this study that this method is of great value for the improvement of the quality of
life of the elderly. The objective was to verify the implications and benefits of Equine therapy
in the improvement of the balance in the third age. A literary review study was conducted using
the Scielo, Medline, Pubmed, Lilacs and Google academic databases. References were
included in Portuguese languages, published between the years 2004 and 2017. The authors
mentioned in this study, concluded that Equine therapy brings improvements in postural
balance in the elderly. However, there is a need for more studies, since the literature is scarce.
Keywords: Postural balance, Elderly, Horse-assisted therapy.

Introdução
A população idosa vem aumentando consideravelmente e em ritmo sistemático
e consistente no Brasil, sendo estimado que, até 2050, o número de idosos no país
possa chegar a 2 bilhões, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística [1,2]. Diante desse contexto, é fundamental compreender sobre as
principais disfunções do processo de envelhecimento uma vez que a presença desses
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idosos nos serviços de saúde se tornou cada vez mais frequente e oneroso a união
[1,3]. Além desse aspecto, será necessário maior conhecimento dos profissionais que
atuam em serviços de atendimento ao idoso com vistas a promoção de intervenções
eficientes para minimizar ou reverter alterações observadas no envelhecimento
[1,2,3].
O envelhecimento é definido como uma redução da capacidade de sobreviver.
Ou seja, um processo dinâmico e progressivo onde há modificações tanto
morfológicas como funcionais e psicológicas que determinam progressiva perda de
capacidade de adaptação do idoso ao meio ambiente, ocasionando maior
vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos [4].
Uma das características marcantes no processo de envelhecimento é o declínio
da capacidade funcional. Entre as alterações anatômicas e fisiológicas do processo
de envelhecimento, pode ser observado redução de força muscular, atrofia muscular,
alterações no equilíbrio estático e dinâmico, diminuição da flexibilidade, modificação
da agilidade e da coordenação motora [5].
Esses aspectos citados acima, são afetados diretamente por alterações
neurológicas e músculo - esqueléticas. O aspecto ósseo também pode estar
comprometido nesta idade, sendo muitas vezes um desequilíbrio entre a formação e
a reabsorção óssea, que propicia o aparecimento inicial de osteopenia e podendo
levar a osteoporose, potencializa o risco de quedas podendo gerar incapacidade na
população idosa [6,7,8].
Dentre todas as alterações provocadas pelo envelhecimento, o equilíbrio,
certamente é um dos mais afetados, sendo este um conceito muito complexo, que
está associado ao corpo em postura estável e dinâmica, exigindo assim a participação
de vários sistemas, tais como, locomotor, vestibular, auditivo, visual, proprioceptivo,
exteroceptivo, cerebelo, núcleos da base e formação reticular. Pode ser definido como
um conjunto de reações de endireitamento (retificação) que inclui reações de controle
cervical, nos membros superiores (extensão) e nos membros inferiores (defesa). As
reações são rápidas, seletivas, requerem alto nível de integração sensório-motora,
óptica e tem relação importante com a sensibilidade proprioceptiva [9,10].
Um método terapêutico que busca prevenir as complicações decorrentes do
envelhecimento e minimizar os efeitos deste processo é a equoterapia. Essa atividade
trabalha o corpo de forma global, onde o cavalo atua no processo de Cinesioterapia,
um ramo da fisioterapia que se dedica a terapia com movimentos, considerado valioso
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nessa pesquisa, pois em cima do seu dorso ele oferece várias oportunidades ao
praticante idoso. A ANDE - Brasil (Associação Nacional de Equoterapia), refere que a
característica mais importante para a equoterapia é que o passo produz no cavalo e
transmite ao cavaleiro uma série de movimentos seqüenciados e simultâneos, os
quais tem como resultado o movimento tridimensional. Esse movimento rítmico e
balançante do cavalo irá estimular o sistema vestibular, a melhora da consciência
espaço temporal, a concentração, e também o equilíbrio e a consolidação da
segurança gravitacional, deixando o idoso menos vulnerável as quedas e as
incapacidades funcionais [11-14].
A cada passo do cavalo, o centro de gravidade do praticante é defletido da linha
média, estimulando as reações de equilíbrio. O sistema vestibular é assim
repentinamente solicitado, estimulando a continuamente de suas conexões entre os
canais semicirculares, onde as células ciliares e os otólitos captam os oscilações da
endolinfa provocadas pelos movimentos da cabeça através do cerebelo, tálamo,
córtex cerebral, medula espinhal e nervos periféricos, em ambos os sentidos
ascendente e descendente [15]. A equoterapia é uma atividade multissensorial e
reúne benefícios não somente físicos como também psicológicos sendo muito
importantes aos idosos. O convívio com o cavalo ainda pode proporcionar novas
formas de socialização também muito importante para terceira idade [16-20].
Estudos relatam que idosos que realizam atividades equoterápicas com o
objetivo de reabilitação e/ou prevenção, apontam melhorias no equilíbrio corpóreo e
controle postural, seja estático ou dinâmico, com conseqüente diminuição do risco de
quedas e agravantes de doenças, podendo portanto, ser apontada como uma
ferramenta de grande valia para o aprimoramento da qualidade de vida dos idosos
[21,22].
Esse estudo, portanto, teve como objetivo verificar as implicações e os
benefícios da Equoterapia na melhora do equilíbrio postural na terceira idade.

Metodologia
Foi realizado um estudo de revisão literária utilizando as bases de dados Scielo,
Medline, Pubmed, Lilacs e Google acadêmico.

Foram incluídas referências nos

idiomas português, publicadas entre os anos de 2000 e 2017, utilizando as palavras-
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chave: Equilíbrio Postural, Idoso, Terapia assistida por cavalos. Foram selecionados
aproximadamente 50 artigos para essa revisão de literatura, no entanto, foram
utilizados 28 artigos para esse estudo. Dentre esses apenas 2 artigos relataram
pesquisas realizadas que verificou o equilíbrio antes e após a realização da
equoterapia.
Resultados e Discussão
O processo de envelhecimento comporta suas modificações naturais que são
confundidas com enfermidades e dependências reforçando a cultura e o estereótipo
de que velhice e ser velho significam doenças e incapacidades, pois as alterações
fisiológicas desse processo interferem na capacidade dos idosos de interagir e
responder aos estímulos do ambiente exigido pela sociedade [23].
O envelhecimento é um processo natural de todo o ser humano. Para Duarte,
este processo apresenta estas características: “[...] é universal, por ser natural, não
depende da vontade do indivíduo, todo ser nasce, desenvolve- se, cresce, envelhece
e morre. É irreversível, apesar de todo o avanço da medicina [...] nada impede o
inexorável fenômeno, nem o faz reverter”. O idoso é marcado por algumas alterações
consideradas naturais como perda de peso, redução da massa corpórea (magreza),
cabelos grisalhos, pele enrrugada, diminuição ou perda auditiva, redução da amplitude
da caixa torácica, perda e desgaste dos dentes, redução da mobilidade intestinal,
enfraquecimento da musculatura vesical e perda do equilíbrio postural, essas
alterações são traduzidas em limitações que interferem na qualidade de vida [23].
O idoso está em pauta no cenário brasileiro, atualmente muitos estudos
exploram o assunto, porém a grande maioria é voltada para os profissionais que lidam
com a velhice ou para os cuidadores, poucos são destinados a conhecer as alterações
do processo de envelhecimento [24]. A velhice precisa ser compreendida em todos os
seus aspectos, não somente associada a doenças como outrora [25]. Assim a
motivação para a escolha do tema, introduzir uma vertente pouco explorada para um
assunto tão vasto e importante [19].
Segundo a Ande – Brasil o público inserido na prática da equoterapia classificase como

pessoas

portadoras

de

necessidades

físicas, mentais

ou

comportamentais. Após o surgimento dessa definição, estudiosos e pesquisadores
relatam a utilização da equoterapia na terceira idade [26]. Neste contexto, foi
enfatizado, por diversos autores, a submissão de indivíduos da terceira idade a esse
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recurso terapêutico, já que a equoterapia tem a possibilidade de melhorar o equilíbrio,
contribuindo assim para a diminuição de quedas e fraturas [14-17].
Uma relevante contribuição nesta área foi um estudo realizado com amostra
composta por 10 idosos, entre 60 a 74 anos, do sexo feminino, onde foram realizadas
oito sessões de equoterapia, duas vezes por semana, com duração de 30 minutos
cada. Para esta análise foi utilizado o Estabilômetro, uma técnica precisa para
mensurar o equilíbrio estático e dinâmico, pois utiliza uma plataforma de força muito
sensível a qualquer deslocamento [27]. Neste estudo citado, foi realizado a
mensuração antes e após as 8 sessões. Os exercícios realizados durante a sessão
de equoterapia não foram relatados [15]. Os resultados descritos por estes autores
foram positivos, em relação ao equilíbrio estático, pois constataram evolução dos
praticantes ao decorrer do tratamento, na qual foi adquirida pelo ajuste da postura
promovido pelo exercício com cavalos [15]. Os benefícios expostos acima foram
conquistados, pois os movimentos efetuados pelo cavalo atuam diretamente no
cérebro, e este é o responsável por comandar todo o corpo [15].
Esses resultados colaboram com um importante estudo que utilizou uma
amostra composta por 17 sujeitos entre 60 e 84 anos de idade. Os indivíduos foram
divididos em 2 grupos, o experimental, 7 indivíduos (2 do sexo masculino e 5 do sexo
feminino) e o grupo controle (não realizou equoterapia), 10 indivíduos todos do sexo
feminino [16]. Foi realizado o procedimento de estabilometria e também o teste de
TimedUpand Go (TUG), que mensura o tempo que o indivíduo demora para levantar
–se de uma cadeira, caminhar por 2,5m, retornar e caminhar de volta a cadeira e
sentar –se. Este teste avalia a agilidade e o equilíbrio dinâmico [28]. Foi realizado 16
sessões no total da pesquisa, 2 vezes por semana, com duração de 30 minutos. Os
autores não relatam atividades equoterapicas realizadas, mas indicaram que
ocorreram exercícios com o cavalo ao passo e ao trote, em piso cimentado e gramado
e areia, e ainda em terreno plano e inclinado. Neste estudo também ocorreu melhora,
que foi evidenciado no teste de TUG e na estabilometria não evidenciou diferença
significativa. É importante ressaltar que os testes foram realizados antes e após as 16
sessões de equoterapia [16].
Ao analisar os dois artigos, pode se observar que ambos realizaram uma
intervenção com equoterapia semelhante, no entanto as diferenças metodológicas
ocorreram; Toigo,Junior e Ávila [15] utilizaram somente sexo feminino, 8 sessões de
Equoterapia e a estabilometria como forma avaliativa. Já Araújo [16] formou sua
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amostra com ambos os sexos, utilizou a estabilometria e o teste TUG como avaliação
e realizou 16 sessões. Mesmo havendo diferenças nos gêneros, na quantidade de
sessões, ambos os estudos relataram melhora no equilíbrio dos idosos [11].
Neste contexto foi possível constatar que o movimento tridimensional melhorou
os aspectos do equilíbrio do idoso, esses autores concluíram que a melhora destes
aspectos contribuíram também para a melhora da qualidade de vida [16]. O
movimento tridimensional, traduz no plano vertical, em movimentos para cima e para
baixo; no plano horizontal, em movimentos para direita e para esquerda (eixo
transversal) e movimentos para frente e para trás (eixo longitudinal), esses
deslocamentos são na ordem de 5 centímetros. Onde a junção desses movimentos é
completada com uma pequena torção pélvica do cavaleiro que é resultada pelas
inflexões laterais do cavalo, em torno de 8 graus [13,21]. Sendo que o movimento
tridimensional, proporciona ao paciente melhora nas reações de equilíbrio [14]. Essa
melhora ocorre pela ativação dos sistemas vestibular, cerebelar e reticular, que
excitam os músculos posturais apropriados para a manutenção do equilíbrio
adequado [14]. É importante ressaltar que, a melhora do equilíbrio também ocorre
pelo ritmo do cavalo ao passo. Para Oliveira [13] o ritmo do cavalo envolve as noções
do tempo e do espaço e a partir da combinação dos mesmos se dá origem ao
movimento. É na fusão entre a percepção dos próprios ritmos e o movimento que está
a chave do equilíbrio, pois é na atividade sensorial complexa que se faz possível a
aquisição do equilíbrio [13].
Por fim os autores discutem que a equoterapia também trabalha o indivíduo
idoso como um todo, aceitando-o com suas características próprias, dando-lhe a
oportunidade de um pleno conhecimento sobre ele mesmo contribuindo para a sua
própria aceitação e um aumento da sua autoestima, evidenciando suas
potencialidades [14].
Conclusão
Conclui-se que a Equoterapia é um recurso terapêutico inovador e
complementar no tratamento de idosos. A partir da interação e do conhecimento entre
o conjunto (pessoa/cavalo) dá se início à independência do praticante, e a aplicação
das atividades terapêuticas durante a sessão facilitam o alcance dos objetivos do
tratamento. Constatou-se que a Equoterapia influenciou diminuindo os sintomas do
quadro de desequilíbrio. Portanto a Equoterapia é um recurso terapêutico válido para
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o tratamento de equilíbrio na terceira idade, no entanto há necessidade de novos
estudos, já que a literatura se mostra escassa.
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