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Introdução

Hipócrates, o pai da medicina, já indicava a

equitação como forma de solução de

doenças em 460-370 a.C. , com o passar do

tempo essa atividade vem sendo mais

usada e aprimorada sendo possível a

reabilitação de pessoas com necessidades

especiais. A equoterapia chegou ao Brasil

em 1970 pela Doutora Gabrieli Brigitte

Walter e continua sendo aplicado com

sucesso desde então. A Equoterapia é uma

técnica baseada na utilização de cavalos de

forma terapêutica para a reabilitação de

pessoas com necessidades especiais, seja

física, cognitiva ou psicológica.

Objetivos

O principal objetivo da equoterapia é a

reabilitação de pessoas com necessidades

especiais, seja física, cognitiva ou

psicológica. Essa reabilitação ocorre através

dos movimentos do cavalo que geram um

reflexo no paciente, ajudando assim no

desenvolvimento do tônus muscular,

fortalecimento dos músculos, coordenação e

equilíbrio, gerando a respostas motoras

efetivas a longo prazo juntamente com o

bem-estar.
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Metodologia

Nessa técnica a escolha do cavalo é muito

importante tendo em vista que é ele quem

ira ajudar o paciente. Portanto o cavalo deve

ser manso, apresentar um bom escore

corporal, possuir um boa postura e

andadura, além de ser adestrado. Durante a

equoterapia terá sempre um guia do cavalo

e uma pessoa capacitada para auxiliar o

paciente durante toda a terapia.
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Resultados

A interação entre o ser humano e o animal

vem trazendo ótimos resultados no

tratamento especialmente de crianças que

possuem alguma deficiência psicológica ou

cognitiva. Em suma, a Equoterapia é uma

junção do equino com o reabilitado, uma vez

que o animal age como um agente

cinesioterapêutico, ou seja, ele promove a

reintrodução do paciente na esfera social,

contribuindo de uma forma geral o quadro.

Já em pessoas mais velhas observou-se

uma melhora gradual no equilíbrio postural

resultando em menor chance de quedas.
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Conclusão

A equoterapia trabalha as mais diferentes

necessidades dos pacientes, requerendo

tempo e paciência. E com o tempo as

técnicas de equoterapia serão

aperfeiçoadas cada vez mais fazendo com

que cada vez mais pessoas possam se

beneficiar dela.
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