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RESUMO 

 

 

Introdução: A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem 

interdisciplinar, buscando o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. Entre os 

benefícios da equoterapia, o equilíbrio é o mais citado. O movimento tridimensional do 

cavalo, faz o praticante se desequilibrar facilmente, levando-o a buscar um novo ponto de 

equilíbrio, ocorrendo fortalecimento muscular. A fonoaudiologia aplica seus conhecimentos 

na equoterapia em todos os aspectos trabalhados, utilizando o cavalo para trabalhar a 

linguagem, escrita, voz, audição ou motricidade oral. Objetivos: Caracterizar alguns aspectos 

relacionados ao perfil fonoaudiológico dos pacientes que praticam equoterapia; Triar os 

aspectos fonoaudiológicos de linguagem, fala e motricidade oral dos pacientes que realizam a 

equoterapia; Caracterizar alguns aspectos relacionados ao perfil dos profissionais que 

realizam equoterapia; Verificar a opinião dos profissionais mediadores sobre a necessidade da 

atuação da fonoaudiolgia na equoterapia. Material e métodos: Trata-se de um estudo de 

campo transversal, descritivo e quantitativo, realizado em três APAE’s, de cidades diferentes, 

Patrocínio, Patos de Minas e Uberaba. Foi utilizado um questionário de 10 perguntas que 

abordam o conhecimento dos profissionais sobre a Fonoaudiologia na Equoterapia e uma 

triagem abordando os aspectos de voz, fala, MO, linguagem e disfagia. Foram 15 

profissionais entrevistados e 27 praticantes. Resultados: Praticantes predominaram sexo 

masculino (62,96%), deficiência intelectual (37,04%), e os profissionais predominaram 

psicologia (40,00%) e (100%) conhecem o trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia. 

Conclusão: A fonoaudiologia na equoterapia ainda não é muito explorada, por falta de 

pesquisas científicas, espera-se incentivar novas pesquisas na área. 

 

 

Palavras-chave: fonoaudiologia; hipoterapia; linguagem; reabilitação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O cavalo tem sido utilizado desde a época da guerra como um meio de auxiliar na cura 

dos soldados. Hipócrates obteve as primeiras referências sobre a prática equestre e seus 

benefícios. Na França em 1965, a equoterapia tronou-se matéria em uma universidade 

(Salpentirére) e também foi quando a primeira tese de doutorado em medicina sobre 

equoterapia foi defendida, em 1972. Enquanto isso, aqui no Brasil, em 1971, a médica 

Gabriele Walter, realizava os primeiros experimentos em equoterapia. Em 1988, militares de 

Brasília realizaram a primeira viagem de estudo à Europa para que os conhecimentos sobre 

equoterapia fossem aprofundados. Em 1989, a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE 

BRASIL) foi fundada e, em 1997, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a equoterapia 

como prática terapêutica. (JORNAL, CFFa, 2005) 

Foi em 1989 que esse recurso terapêutico passou a ser mais valorizado no Brasil, na 

residência de um militar da cavalaria, em Brasília. Hoje, essa modalidade é adotada por pelo 

menos 30 países. (PAIVA, 2011) 

A terapia com cavalos, mais conhecida como equoterapia, é um método que utiliza o 

cavalo para melhorar as necessidades de pessoas especiais e seu desenvolvimento 

biopsicossocial, em áreas de saúde, equitação e educação. (ANDE BRASIL, 2008) 

Os indivíduos que realizam a equoterapia são chamados de praticantes, por estarem 

agindo sobre o animal e, não apenas recebendo estímulos dele. (FERLINI e CAVALARI, 

2010) 

Segundo Barros et al. (2013), o perfil dos praticantes que fazem a equoterapia são de 

homens e mulheres; crianças e adultos entre 3 e 40 anos; com o tempo de utilização da 

equoterapia de 1 a 5 anos.  

O cavalo realiza três andaduras: o passo, o trote e o galope. O passo é andadura básica, 

sendo esta que executa a maioria dos trabalhos de equoterapia; o trote e o galope são 

andaduras saltadas, sendo assim, somente praticantes em estágios mais avançados é que usam 

esse tipo de andadura. O passo é o mais indicado, pois tem as seguintes características: a 

andadura simétrica (movimentos iguais dos dois lados); a andadura marchada (um ou mais 
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membros em contato com o solo); por último, a característica mais importante o movimento 

tridimensional que realiza um movimento da direita para a esquerda, para cima e para baixo, e 

para frente e para trás, de acordo com cada eixo. (PAIVA, 2011) 

O praticante pode realizar essa terapia apenas se houver indicação e diagnóstico 

médico e avaliação dos profissionais de educação e saúde. Tem como meta trabalhar várias 

funções, trazendo melhor desempenho motor e aumentando suas capacidades funcionais. O 

cavalo é o único animal que tem a capacidade de reproduzir a marcha humana, pois a marcha 

do cavalo reproduz o movimento do quadril do ser humano e traz benefícios motores. 

(FERLINI e CAVALARI, 2010) 

Durante 30 minutos, o tempo médio de uma sessão de equoterapia, a repetição dos 

movimentos de 1 a 1,5 por segundo, proporciona entre 1.800 a 2.250 ajustes tônicos. Esses 

ajustes tônicos ritmados trabalha com as informações proprioceptivas, conscientes e 

inconscientes de todo o corpo. (FERLINI e CAVALARI, 2010) 

São vários os benefícios que a prática da equoterapia traz ao praticante, sendo o 

equilíbrio o mais citado. Devido ao movimento tridimensional do cavalo, tornando o cavalo 

um instrumento cinesioterapêutico, o praticante desequilibra-se com facilidade, levando-o a 

buscar um novo ponto de equilíbrio, e com isso ocorre um fortalecimento muscular. Outro 

benefício que o cavalo traz, é que pelo movimento ser rítmico, lento, uniforme e constante, 

provoca no praticante um embalo relaxante, estimulando uma diminuição no nível tônico 

muscular. Além disso, o ambiente contribui para relaxar aqueles mais agitados. (NAVARRO, 

2016) 

Em outra perspectiva, o aumento do tônus muscular, é obtido através do passo 

alongado ou da andadura do trote, que serve como estímulo para uma mudança de postura e 

atitude que interfere no estado de alerta do praticante. Desse modo, os praticantes 

beneficiados são aqueles com hipotonia ou estado rebaixado de atenção. A ampliação da 

consciência corporal é também reconhecida como outro benefício importante na equoterapia. 

(NAVARRO, 2016) 

A equoterapia é indicada para pacientes com disfunções neurológicas e do 

desenvolvimento infantil; síndromes diversas; distúrbios sensoriais, psíquicos, emocionais, de 

aprendizagem; ortopédicos e de comportamento; doenças reumáticas e respiratórias; e é 

contraindicada para pacientes que estão em estados agudos de dor; tem alterações 

cardiorrespiratórias severas; quadros inflamatórios agudos, hipertensão de difícil controle; 

epilepsia com crises convulsivas frequentes em adultos; tumores malignos; instabilidade 

atlantoaxial, hipotonias ou hipertonias severas que comprometem a estabilidade das 
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articulações, quadro ortopédico grave; indivíduos que após avaliação médica são considerados 

não aptos fisicamente ou psicologicamente. (VALLE, 2014) 

São realizadas avaliações dos pacientes com todos os profissionais envolvidos na 

equipe e logo após, uma avaliação da relação do paciente com o cavalo. Dentro da avaliação 

são observados: a aproximação, a alimentação, escovação, encilhamento (arrear ou preparar 

para a montaria), condução terapêutica e montaria. Ao observar esses momentos do paciente 

com o cavalo, são ressaltados alguns aspectos como: o comportamento ao aproximar do 

animal, o aspecto motor funcional durante as atividades e a linguagem utilizada na interação 

do sujeito com o animal. Após realizada toda a avaliação, os profissionais definem: o 

planejamento terapêutico, o mediador do tratamento, o cavalo indicado para cada caso e o 

apoio que cada profissional dará na sessão, como o condutor técnico e o auxiliar lateral. 

(MOTA, 2009) 

Portanto, os conhecimentos de um Fonoaudiólogo deverão ser aplicados de forma 

que o cavalo será utilizado como foco principal e mais importante da Equoterapia. Além 

disso, para que o trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia seja bem mais sucedido, este 

profissional tem a necessidade de ter conhecimento da etiologia do cavalo, da hipologia e 

equitação clássica pois: 

A Fonoaudiologia como ciência de habilitação e reabilitação da linguagem oral, 

escrita, voz, audição e motricidade oral, tem um conteúdo de conhecimento técnico-

científico significativamente amplo. A prática demonstra que esse conhecimento 

aliado ao uso do cavalo dentro da equoterapia pode proporcionar benefícios em 

todos os aspectos que são trabalhados pelo fonoaudiólogo. Com relação às 

estratégias terapêuticas do fonoaudiólogo no tratamento equoterápico de crianças 

com distúrbio de aprendizagem, a prática demonstra que as intervenções podem ser 

abstraídas a partir da relação Sujeito X Cavalo. (MOTA, 2009) 

A atuação do Fonoaudiólogo é uma prática em que se utiliza o andar ritmado do 

cavalo para trabalhar a fala, a respiração e a mastigação. Além disso, também é valorizada a 

interação do praticante com o cavalo, do praticante com os profissionais que o rodeiam e com 

o ambiente trabalhando e, com isso, os aspectos linguísticos e cognitivos do praticante. 

(NAVARRO, 2016) 

O principal trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia é desenvolver um raciocínio 

clínico dentro do ambiente em que é realizado, independente do aspecto fonoaudiológico a ser 

trabalhado, e que utilize o cavalo como principal promotor de ganhos na linguagem oral, 

escrita, voz, audição ou motricidade oral. (MOTA, 2009) 

Esta pesquisa busca apontar o que a Fonoaudiologia pode contribuir dentro da 

equoterapia, e se essa prática tem êxito pelos ricos estímulos que o ambiente traz, no qual 
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trabalha o desenvolvimento de capacidades dos praticantes, ao tentar reabilitar suas 

necessidades. (GUEDES, et. al. 2016) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Caracterizar alguns aspectos relacionados ao perfil fonoaudiológico dos pacientes 

que praticam equoterapia.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Triar os aspectos fonoaudiológicos de linguagem, fala e motricidade oral dos 

pacientes que realizam a equoterapia; 

- Caracterizar alguns aspectos relacionados ao perfil dos profissionais que realizam 

equoterapia; 

- Verificar a opinião dos profissionais mediadores sobre a necessidade da atuação da 

fonoaudiologia na equoterapia; 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

ANÁLISE DO PERFIL FONOAUDIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À 

EQUOTERAPIA 

FRANCIELE ARRUDA DOS SANTOS1 

CLENDA MICHELE BATISTA2 

RESUMO  

 

Introdução: A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem 

interdisciplinar, buscando o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. Entre os 

benefícios da equoterapia, o equilíbrio é o mais citado. O movimento tridimensional do 

cavalo, faz o praticante se desequilibrar facilmente, levando-o a buscar um novo ponto de 

equilíbrio, ocorrendo fortalecimento muscular. A fonoaudiologia aplica seus conhecimentos 

na equoterapia em todos os aspectos trabalhados, utilizando o cavalo para trabalhar a 

linguagem, escrita, voz, audição ou motricidade oral. Objetivos: Caracterizar alguns aspectos 

relacionados ao perfil fonoaudiológico dos pacientes que praticam equoterapia; Triar os 

aspectos fonoaudiológicos de linguagem, fala e motricidade oral dos pacientes que realizam a 

equoterapia; Caracterizar alguns aspectos relacionados ao perfil dos profissionais que 

realizam equoterapia; Verificar a opinião dos profissionais mediadores sobre a necessidade da 

atuação da fonoaudiologia na equoterapia. Material e métodos: Trata-se de um estudo de 

campo transversal, descritivo e quantitativo, realizado em três APAE’s, de cidades diferentes, 

Patrocínio, Patos de Minas e Uberaba. Foi utilizado um questionário de 10 perguntas que 

abordam o conhecimento dos profissionais sobre a Fonoaudiologia na Equoterapia e uma 

triagem abordando os aspectos de voz, fala, MO, linguagem e disfagia. Foram 15 

profissionais entrevistados e 27 praticantes. Resultados: Praticantes predominaram sexo 

masculino (62,96%), deficiência intelectual (37,04%), e os profissionais predominaram 

psicologia (40,00%) e (100%) conhecem o trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia. 

Conclusão: A fonoaudiologia na equoterapia ainda não é muito explorada, por falta de 

pesquisas científicas, espera-se incentivar novas pesquisas na área. 

 

Palavras-chave: fonoaudiologia; hipoterapia; linguagem; reabilitação. 
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ANALYSIS OF THE PHONOAUDIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS 

SUBMITTED TO EQUOTHERAPY 

 

ABSTRACT  

 

Introduction: Equine therapy is a therapeutic method that uses the horse in an 

interdisciplinary approach, seeking the development of people with special needs. Among the 

benefits of equine therapy, balance is the most cited. The three-dimensional movement of the 

horse, makes the practitioner easily unbalanced, leading him to seek a new equilibrium, and 

muscular strengthening occurs. Speech therapists apply their knowledge in equine therapy in 

all aspects of the work, using the horse to improve language, writing, voice, hearing or oral 

motor skills. Objectives: To characterize some aspects related to the speech-language profile 

of patients who practice equine therapy; To evaluate the speech-language pathology, speech 

and oral motor aspects of patients who underwent equine therapy; Characterize some aspects 

related to the profile of the professionals who perform equotherapy; To verify the opinion of 

the mediating professionals about the need for the speech therapy intervention in equine 

therapy. Material and methods: This is a cross-sectional, descriptive and quantitative study 

conducted in three APAE's of different cities, Patrocínio, Patos de Minas and Uberaba. A 

questionnaire of 10 questions was used that addresses the professionals' knowledge about 

Speech Therapy in Equine Therapy and a screening covering the aspects of voice, speech, 

MO, language and dysphagia. There were 15 professionals interviewed and 27 practitioners. 

Results: Practitioners were predominantly male (62.96%), intellectual deficiency (37.04%), 

and professionals predominated psychology (40.00%) and (100%) knew the work of Speech 

Therapy in equine therapy. Conclusion: Phonoaudiology in equine therapy is not yet 

explored, due to lack of scientific research, it is hoped to encourage new research in the area. 

 

Keywords: speech therapy; hippotherapy; language; rehabilitation. 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O cavalo tem sido utilizado desde a época da guerra como um meio de auxiliar na cura 

dos soldados. Hipócrates obteve as primeiras referências sobre a prática equestre e seus 

benefícios. Na França em 1965, a equoterapia tronou-se matéria em uma universidade 

(Salpentirére) e também foi quando a primeira tese de doutorado em medicina sobre 

equoterapia foi defendida, em 1972. Enquanto isso aqui no Brasil, em 1971, a médica 

Gabriele Walter, realizava os primeiros experimentos em equoterapia. Em 1988, militares de 

Brasília realizaram a primeira viagem de estudo à Europa para que os conhecimentos sobre 

equoterapia fossem aprofundados. Em 1989, a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE 
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BRASIL) foi fundada e, em 1997, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a equoterapia 

como prática terapêutica (JORNAL, CFFa, 2005). 

Foi em 1989 que esse recurso terapêutico passou a ser mais valorizado no Brasil, na 

residência de um militar da cavalaria, em Brasília. Hoje, essa modalidade é adotada por pelo 

menos 30 países. (PAIVA, 2011) 

O termo equoterapia foi criado pela ANDE BRASIL para caracterizar todas as 

práticas que utilizem o cavalo com técnicas de equitação e atividades equestres, com objetivo 

de reabilitar e/ou educar pessoas com deficiência ou necessidades especiais. (ANDE, 2008) 

A doutrina desenvolvida pela associação, foi baseada em pesquisas junto com o 

Hospital Sarah Kubitschek. Hoje são 200 centros de equoterapia que estão em atividade no 

país. Dentro da equoterapia existem três programas básicos: a hipoterapia, a educação e a 

reeducação e o pré-esportivo. O tempo de sessão dura entre 30 minutos a 1 hora conforme 

cada programa (JORNAL, CFFa, 2005). 

O movimento tridimensional acontece involuntariamente, movimento para cima e para 

baixo, para o lado direito e esquerdo e para frente e para trás. Com 30 minutos de sessão, 

sendo o mínimo, ocorreram mais de mil deslocamentos que tem efeito diretamente no sistema 

nervoso central, garantindo que o praticante adquira capacidades motoras que não tinha. 

(FERLINI e CAVALARI, 2010) 

A terapia começa a partir do momento em que o praticante entra em contato com o 

cavalo. A princípio o cavalo é um desafio para o praticante, onde ele terá que descobrir como 

montar ou como fazer o cavalo aceitar seus comandos. A partir deste vínculo há uma 

contribuição para o desenvolvimento da autoconfiança, afetividade e limites, pois para existir 

uma boa interação há regras que deverão ser cumpridas. (FERLINI e CAVALARI, 2010) 

Nos dias atuais, o portador de necessidade especial tem que conviver com as 

diferenças todos os dias, onde ele utiliza o cavalo como um meio de diminuir suas limitações, 

trazendo os benefícios físicos e mentais, anulando as diferenças das pessoas que os veem 

diferentes. Com isso, o cavalo tornou-se o principal instrumento cinesioterapêutico, onde traz 

benefícios físicos, psíquicos e sociais, pela sua locomoção ser parecida com a marcha 

humana, passando para o praticante, os deslocamentos de centro de gravidade e reajustes 

tônicos (BARRETO, et. al. 2007). 

A área da saúde especializada em avaliar, prevenir e reabilitar disfunções 

relacionadas à linguagem, voz, audição e aprendizagem é a fonoaudiologia e esse profissional 

tem função de promover uma comunicação de qualidade a todos. Com isso, estudos buscam 

evidenciar a relação entre a fonoaudiologia e a equoterapia, e se esse método é eficaz, pois os 
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praticantes estão expostos a estímulos, que favorecem a habilitação e reabilitação de suas 

necessidades (GUEDES, et. al. 2016). 

Segundo um estudo realizado por GUEDES, et. al. 2016, os praticantes tiveram 

desenvolvimento e progresso, apresentando melhoras no aspecto motor, na vida social, na 

cognição, na linguagem e na comunicação, demonstrando que a relação da equoterapia com a 

fonoaudiologia, somaram imensamente para o desenvolvimento da aquisição e da linguagem 

dos praticantes, junto com o desenvolvimento biopsicossocial. Dessa forma, mostrou-se a 

necessidade de proporcionar meios que possam expandir os conhecimentos e divulgar os 

benefícios que a fonoaudiologia junto com a equoterapia proporcionam para os praticantes e 

seus familiares. 

A equoterapia aliada à Fonoaudiologia ainda é questão de estudos, mas, vários 

estudos mostram que o movimento tridimensional do cavalo (semelhante ao do ser humano) 

influencia diretamente nos músculos, controle postural, músculos da cavidade oral, músculos 

da laringe e da respiração, favorecendo na adequação do tônus, postura, sensibilidade, 

propriocepção e respiração, oferecendo ao cérebro uma descarga elétrica muito forte 

(aumento da adrenalina), tornando o paciente apto a receber novas intervenções como, por 

exemplo, a terapia fonoaudiológica (JORNAL, CFFa, 2005). 

Ainda que não existem muitas pesquisas no Brasil, a ANDE dispõe de dados 

estatísticos que são desenvolvidos na própria entidade. Hoje existem valiosas pesquisas na 

área, inclusive com dados estatísticos elaborados em centros que realizam esses trabalhos, que 

são apresentados e publicados em anais e em congressos (JORNAL, CFFa, 2005). 

A equoterapia traz benefícios para a coordenação pneumofonoarticulatória, postura 

de base, solicitações cinestésicas provocadas pelo movimento do cavalo, informações 

sensitivas provenientes do sistema vestibular, dos proprioceptores dos músculos e 

articulações, percepção e autoimagem, organização espaço temporal e modificações positivas 

no comportamento, agredado ao aumento de vocabulário. Essas mudanças ocorrem pela 

interação que o animal e o praticante apresentam. Porém é importante reforçar que a terapia 

fonoaudiológica convencional, não pode ser substituída pela equoterapia, sendo esta um 

tratamento complementar (GONÇALVES, 2008 apud ANDRADE, 2010). 

Este estudo busca mostrar como a equoterapia pode ter efeito sobre os pacientes 

fonoaudiológicos que a praticam, sendo esta uma nova modalidade de tratamento dentro da 

área, a qual busca desenvolver a linguagem, os aspectos cognitivos e as funções 

estomatognáticas (VALLE, 2014). 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este é um estudo de campo do tipo transversal, descritivo e quantitativo. Foi realizado 

em 3 instituições, sendo as APAE’s de Patrocínio, Patos de Minas e Uberaba. Os participantes 

da pesquisa foram 23 participantes da equoterapia, de ambos os sexos, de 3 a 40 anos, e com 

15 profissionais que atuam na equoterapia. Foram utilizados um questionário e uma triagem 

fonoaudiológica, ambos elaborados pela pesquisadora, abordando as perguntas 

correlacionadas com a temática proposta.  

O questionário (APÊNDICE A) que foi aplicado aos profissionais que atuam na 

equoterapia tem 10 perguntas fechadas sobre a equoterapia, perfil dos profissionais e 

necessidade da fonoaudiologia junto aos mediadores. A triagem fonoaudiológica 

(APÊNDICE B) que foi aplicada nos participantes da equoterapia, abordou os aspectos de 

linguagem (receptiva e expressiva: ordem simples como “pega esse copo para mim” e 

complexas como “pega o copo, entrega pra mim, depois pega o copo e dá para sua mãe”), que 

eram solicitadas a cada praticante; para avaliação da fala (alteração da articulação e apraxia de 

fala) foi solicitado que cada praticante deveria nomear 3 objetos no ambiente em que se 

encontrava; para avaliação da motricidade orofacial foi realizada palpação dos músculos da 

face para observar o tônus e observação da mobilidade através da conversa com o paciente, a 

respiração e se há presença de sialorréia; e motricidade orofacial e para avaliação da voz foi 

realizada análise perceptivo-auditiva através de fala espontânea e as vogais sustentadas /a/ e 

/e/. Durante a aplicação da triagem, os pacientes tiveram que comer um 1/4 de uma bolacha 

de água e sal e tomar 5 ml de água, para analisar a mastigação e a deglutição com o 

estetoscópio, onde foi observada antes, durante e após se houve presença de tosse e 

deglutições múltiplas, foi perguntado aos acompanhantes e houve episódios de engasgo ou 

dificuldade para engolir. Após comer a bolacha e tomar água, os pacientes tiveram que 

conversar com a avaliadora e realizar movimentos de lábios e língua para avaliação dos 

OFA’s, sendo para movimentos de lábio: lateralização de lábios, bico e sorriso aberto, e para 

movimentos de língua: lateralização de língua.  
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Os critérios de inclusão foram: participantes que realizam a equoterapia com idade 

entre 3 e 40 anos e os profissionais que executam o serviço de equoterapia; Participantes que 

concordarem em participar da pesquisa e com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e pacientes cujos pais concordarem em participar da pesquisa e com o Termo; Profissionais 

que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Participantes que de acordo 

com a autorização médica podem participar da Equoterapia. Os critérios de exclusão: 

Participantes que não concordarem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

pacientes cujos pais não concordarem com o Termo; Profissionais que não concordarem com 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Crianças menores de 3 anos e adultos 

maiores de 40 anos; Pacientes que de acordo com o exame feito pelo médico não podem 

participar da equoterapia.  

A análise de dados do presente estudo foi realizada através de estatística descritiva e 

inferencial, utilizando-se o software SPSS 25.0. As variáveis quantitativas foram analisadas 

descritivamente por número, média, desvio-padrão, mínimo e máximo. As variáveis 

qualitativas nominais foram analisadas descritivamente por frequência e porcentagem. A 

comparação entre a proporção das categorias das variáveis qualitativas nominais foi realizada 

com o Teste de Igualdade de Duas Proporções, tomando-se como referência para comparação 

a categoria de maior proporção para cada variável. Considerou-se um nível de significância de 

5% para as análises estatísticas inferenciais. 

 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Em relação aos resultados obtidos na Tabela 1, quanto à idade, foi possível notar que a 

média em que os praticantes começam a fazer a terapia é a partir de 9,67 anos e quanto ao 

tempo de equoterapia em que praticam apresentou uma média de 13,78 meses. Barros (2013) 

não corrobora com este trabalho, pois, em seus resultados foram encontrados a média do 

tempo em que praticam equoterapia de 2 a 3 anos (24 a 36 meses) e em relação à idade dos 

praticantes também não corrobora, pois, neste estudo encontrou-se que a média da idade dos 

praticantes era de 9,67 anos e no trabalho do respectivo autor, encontrou-se a média de 15,08 

anos. 
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Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis quantitativas do perfil dos pacientes que praticam 

equoterapia 

Variável N Média Mediana Mínimo Máximo Q25 Q75 DP 

Idade (anos) 27 9,67 8,00 4,00 20,00 6,00 12,00 4,70 

Tempo de equoterapia 

(meses) 
27 13,78 7,00 1,00 60,00 4,00 22,00 15,34 

Análise descritiva 

Legenda: N=número; Q25=primeiro quartil; Q75=terceiro quartil; DP=desvio padrão 

 

Os resultados da Tabela 2 apresentaram que a frequência do sexo masculino foi maior 

em relação ao sexo feminino, sendo (62,96%) praticantes do sexo masculino e (37,04%) 

praticantes do sexo feminino. Barros (2013) corrobora com este estudo, pois há 

predominância do sexo masculino em relação ao feminino, no qual o respectivo autor 

encontrou (52,1%) masculino e (47,9%) feminino. 

Com relação às deficiências dos praticantes, este estudo apresentou estatisticamente 

significante maior frequência apenas em relação à deficiência intelectual (DI) com (37,04%), 

já o autismo com (29,63%) e paralisia cerebral (PC) com (14,81%), não foram 

estatisticamente significantes, pois a deficiência que predominou foi DI. Barros (2013) não 

corrobora com este estudo, pois, em relação às 3 deficiências citadas, o respectivo autor 

encontrou que DI apresenta (8,3%), autismo apresenta (10,4%) e PC apresentou (37,5%), das 

deficiências mais encontrada em seu estudo.  

 

Tabela 2 – Análise da proporção das categorias das variáveis qualitativas do perfil dos 

pacientes que praticam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Sexo       

Masculino 17 62,96 
0,101 

Feminino 10 37,04 

Deficiência       

Autismo 8 29,63 0,380 

Paralisia cerebral 4 14,81 0,218 

Síndrome de Down 3 11,11 0,205 

Deficiência Intelectual 10 37,04 Ref. 

Acidente Vascular Encefálico 1 3,70 0,190 

Síndrome do X frágil 1 3,70 0,190 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 
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Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação 

 

Os resultados obtidos na Tabela 3, mostraram que a compreensão de ordens simples e 

complexas estava adequada em (62,96%) dos praticantes. Como na Tabela 2 as deficiências 

que mais apresentaram frequência foram DI, autismo e PC, os estudos de Misquilatti, et al., 

(2011) quanto à DI; Amato, et al., (2011) quanto ao autismo e Silva, et al., (2013) quanto à 

PC, mostraram que os indivíduos participantes do estudo apresentaram ordens simples e 

complexas adequadas, sem predominância em um ou outro, visto que os estudos dos autores 

acima citados corroboraram parcialmente com este estudo. 

Houve mais de uma resposta de alguns praticantes em relação à forma de 

comunicação, porém a comunicação oral predominou em relação às outras com (81,48%), 

como neste estudo teve maior predominância de deficientes intelectuais, o que corroborou 

com o estudo de Gouveia (2008), pois a comunicação é um processo de desenvolvimento 

social e a linguagem oral ajuda no desenvolvimento da comunicação, onde pessoas com 

deficiência intelectual têm algumas alterações nesse processo, porém se comunicam 

oralmente na maioria das vezes dependo do grau de deficiência.  

Quanto a expressão de emoções, diálogo e pragmática (33,33%) apresentaram 

inadequadas e (66,67%) apresentaram adequadas, o que corrobora com SENA (2014), pois 

nem todas as crianças com DI tem alteração na pragmática, a maioria delas tem dificuldade de 

compreensão, a alteração na pragmática depende da gravidade do caso. 

 

Tabela 3 – Análise da proporção das categorias da variável triagem fonoaudiológica de 

linguagem expressiva e receptiva dos pacientes que praticam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Forma de comunicação (Gestual) 

Não 16 59,26 
0,183 

Sim 11 40,74 

Forma de comunicação (Visual) 

Não 25 92,59 
0,001* 

Sim 2 7,41 

Forma de comunicação (Oral) 

Não 5 18,52 
0,005* 

Sim 22 81,48 

Forma de comunicação (Corporal) 

Não 23 85,19 
0,003* 

Sim 4 14,81 
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Expressa emoções, mantém o diálogo, pragmática 

Inadequado 9 33,33 
0,018* 

Adequado 18 66,67 

Compreende ordens simples e complexas 

Inadequado 10 37,04 
0,101 

Adequado 17 62,96 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

 

Na Tabela 4 os resultados obtidos não foram estatisticamente significantes, porém 

mostraram que houve maior frequência na presença de alteração da articulação da fala 

(55,56%) e maior frequência na ausência de apraxia de fala (62,96%). Presotto e Olchik 

(2011) afirmam a apraxia de fala constitui numa perda da capacidade de executar movimentos 

voluntários com um determinado fim, ela pode vir associada muitas vezes com alterações 

neurológicas e até com o nível de consciência. No presente estudo a apraxia de fala foi menos 

frequente devido maior números de praticantes com deficiência intelectual. 

 

Tabela 4 – Análise da proporção das categorias da variável triagem fonoaudiológica de fala 

dos pacientes que praticam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Há alteração na articulação da fala 

Sim 15 55,56 
0,270  

Não 12 44,44 

Há apraxia de fala   

Sim 10 37,04 
0,101 

Não 17 62,96 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

 

Os resultados obtidos na Tabela 5 mostraram que em relação ao tônus, a normalidade 

apresentou-se com maior frequência (62,96%) em relação à hipotonia (22,22%) e hipertonia 

(14,81%). Barreto, et. al, (2007), corrobora com este estudo, pois em seu estudo houve ganhos 

importantes com relação ao tônus após algumas sessões de equoterapia que antes apresentava-

se hipertônico. 

Quanto à mobilidade, a maior frequência apresentou-se normal com (77,78%) e 

Martinelli (2011) afirma que para uma produção correta da fala, o sistema estomatognático 

deverá estar em constante equilíbrio, trazendo aos órgãos fonoarticulatórios meios corretos de 
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realizar os movimentos que são importantes para funcionar adequadamente, corroborando 

com esta pesquisa. 

Em relação ao vedamento labial, este estudo apresentou com maior frequência que há 

presença de vedamento labial com (66,67%). Andrade e Cunha (2014) afirma que quando o 

cavalo atua como agente reabilitador, dentro da equoterapia, o praticante está trabalhando 

além do equilíbrio, a força, a flexibilidade, aperfeiçoa a coordenação motora e desenvolve 

principalmente o tônus muscular.  

Já em relação à respiração dos praticantes, neste estudo os resultados apresentaram 

maior incidência em respiração oronasal com (44,44%) e respiração nasal (37,04%), e 

Andrade e Cunha (2014), afirma que um dos principais benefícios da equoterapia é a 

adequação da respiração, pois os músculos estriados esqueléticos, principalmente o da 

respiração, tem ação direta com o movimento tridimensional do cavalo, pois quando 

realizado, os estímulos levados ao cérebro, reagem trabalhando na integração neurológica. 

Quanto à sialorreia, os resultados mostraram ausência em (85,19%) e presença em 

(14,81%) dos praticantes, e como a paralisia cerebral não foi uma das patologias mais 

encontradas, Pinho (1999) afirma que essas crianças, tendem a ter sialorreia pela falta de 

tônus do músculo orbicular dos lábios ou por colocar a língua entre os dentes, facilitando a 

saída de saliva e podem haver alterações de sensibilidade.  

Em relação à disfagia, este estudo apresentou 100% ausente dos praticantes, o que não 

corroborou com o estudo de Brasil (2018), pois o estudo da respectiva autora se trata de 

indivíduos com PC, onde ela encontrou 148 indivíduos (42,9%) ausentes para disfagia e 197 

indivíduos (57,1%) presentes para disfagia. Porém o presente estudo aborda outras 

deficiências além da paralisia cerebral, sendo a DI a maior frequente de todas. 

Quanto à mastigação, este estudo apresentou (55,56%) sem alteração de mastigação, 

Mory et al, (2013) afirmam que a mastigação, além de ser a mais importante de todas as 

funções do sistema estomatognático auxilia na preservação do tônus, o que concorda com este 

estudo, pois como patologia predominante foi deficiência intelectual, e geralmente pacientes 

que tem alteração de mastigação, são pacientes com alterações neurológicas como paralisia 

cerebral, paralisia facial (dependendo da gravidade do acometimento), entre outras. 

 

Tabela 5 – Análise da proporção das categorias da variável triagem fonoaudiológica de 

motricidade orofacial dos pacientes que praticam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Em relação aos OFA's (Tônus) 
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Hipotônico 6 22,22 0,049* 

Normal 17 62,96 Ref. 

Hipertônico 4 14,81 0,049* 

Em relação aos OFA's (Mobilidade) 

Alterada 5 18,52 0,009* 

Normal 21 77,78 Ref. 

Hipomobilidade 1 3,70 0,019* 

Em relação aos OFA's (Há vedamento Labial) 

Sim 18 66,67 
0,018* 

Não 9 33,33 

Em relação aos OFA's (Respiração) 

Nasal 10 37,04 0,371 

Oronasal 12 44,44 Ref. 

Oral 5 18,52 0,173 

Em relação aos OFA's (Sialorreia)  

Ausente 23 85,19 
0,003* 

Presente 4 14,81 

Em relação à Disfagia (Disfagia) 

Ausente 27 100,00 - 

Em relação à Disfagia (Há alteração na mastigação) 

Sim 12 44,44 0,286 

Não 15 55,56 Ref. 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação 

 

A tabela 6 foi estatisticamente significativa, porém teve maior predominância dos 

praticantes não apresentarem alteração vocal com (74,07%), por este estudo ser a maioria dos 

praticantes deficiente intelectual, corrobora com Gouveia (2008) que afirma que a dificuldade 

da criança com deficiência intelectual é em relação à comunicação e à linguagem, e é 

caracterizado pelo desenvolvimento ser mais lento, não acometendo a produção vocal.  

 

Tabela 6 – Análise da proporção das categorias da variável triagem fonoaudiológica de voz 

dos pacientes que praticam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Há alteração vocal 
 

Não 20 74,07 
0,017* 

Sim 7 25,93 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 
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Os dados da tabela 7 mostraram que neste estudo os profissionais que mais 

predominaram foram psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, o que corroborou com os 

estudos de Ferrari (2003) e Barros (2013) que também encontraram em suas pesquisas, maior 

predominância desses profissionais. 

 

Tabela 7 – Análise da proporção das categorias das variáveis do perfil dos profissionais que 

realizam equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Profissão 
   

Educação Física 1 6,67 0,231 

Fisioterapeuta 4 26,67 0,341 

Fonoaudióloga 2 13,33 0,254 

Pedagoga 1 6,67 0,231 

Psicóloga 6 40,00 Ref. 

Terapeuta Ocupacional 1 6,67 0,231 

Sexo       

Feminino 13 86,67 
0,019* 

Masculino 2 13,33 

Tempo de atuação na equoterapia 
  

1-3 anos 5 33,33 0,248 

3-6 anos 2 13,33 0,169 

6-10 anos 8 53,33 Ref. 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções  

Legenda: Ref=Categoria de maior proporção adaptada como referência para comparação 

 

A Tabela 8 não apontou dados estatisticamente significantes, mas ao observarmos as 

perguntas separadamente, nota-se que as duas primeiras perguntas sobre quem trabalha com 

fonoaudiologia e se já trabalhou com fonoaudiólogo dentro da equoterapia, tiveram maior 

predominância em não como resposta, sendo a primeira pergunta com (73,33%) e a segunda 

com (53,33%), o que corrobora com o estudo de Valle (2014) que explica não haver 

encontrado em artigos, algo que fundamentasse teoricamente a ação da fonoaudiologia na 

equoterapia, mas nos mostra ser uma área extremamente necessitada de pesquisas que 

apontem sua relevância da atuação fonoaudiológica na equoterapia.  

Na pergunta em relação ao trabalho da postura de lábios durante a equoterapia, 

(73,33%) responderam que não trabalhavam a postura de lábios durante a equoterapia, o que 
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nos mostra que ao relacionar esta pergunta às duas primeiras, podemos compreender o 

motivo, o que corrobora com o estudo de Valle (2014), feito com fonoaudiólogas que 

trabalham na equoterapia, onde um dos principais objetivos é adequação dos OFA’s, que 

acontece à medida que a terapia é realizada. Outro item que a respectiva autora colocou, foi 

que o movimento tridimensional traz estímulos neurofuncionais naturalmente favorecendo o 

desenvolvimento correto do sistema estomatognático, além de exercícios trabalhados de 

forma lúdica. 

Quanto à pergunta se trabalham a respiração, (66,67%) responderam que sim, o que 

corrobora com o estudo de Renault (2008), que abordou a fisioterapia na disfunção pulmonar, 

e mostrou a importância da fisioterapia na respiração, pois, a Tabela 8 mostra que entre os 

profissionais que mais predominaram na pesquisa, o fisioterapeuta ficou em segundo lugar, o 

que se pode compreender o fato de mais da metade dos profissionais trabalham a respiração. 

 

Tabela 8 – Análise da proporção das categorias das variáveis opinião sobre a necessidade da 

atuação fonoaudiológica na equoterapia e perfil de trabalho de profissionais que realizam 

equoterapia 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Você trabalha com fonoaudiologia na equoterapia? 
 

Não 11 73,33 
0,065 

Sim 4 26,67 

Você já trabalhou com uma fonoaudióloga na equoterapia?   

Não 8 53,33 
0,410 

Sim 7 46,67 

Você conhece o trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia? 
 

Sim 15 100,00 - 

Você trabalha a comunicação dos pacientes na equoterapia?   

Sim 15 100,00 - 

Para você qual o nível de necessidade da Fonoaudiologia na equoterapia? 
 

Necessário 15 100,00          - 

Seus pacientes têm necessidade de realizar acompanhamento Fonoaudiológico? 

Sim 15 100,00 - 

Você trabalha a postura de lábios durante a equoterapia? 
 

Não 11 73,33 
0,065 

Sim 4 26,67 

Você trabalha a respiração durante a equoterapia?   

Não 5 33,33 
0,117 

Sim 10 66,67 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções  
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Legenda: - = Não foi possível fazer o cálculo da proporção porque a variável é constante 

 

A tabela 9 mostra dados estatisticamente significantes apenas nos 2 primeiros itens 

(pacientes não falam e babam), sendo uma das patologias que mais predominou a paralisia 

cerebral, apresentada na tabela 2, o que corroborou com o estudo de Pinho (1999) que afirma 

como alterações fonoaudiológicas na paralisia cerebral problemas motores de expressão, 

reflexos orais, motricidade alimentar, respiração, articulação, fonação, voz, audição e 

linguagem.  

Quanto à sialorreia e postura aberta de lábios, Corso (2011) aborda em seu estudo que 

crianças com paralisia cerebral tem tendência a sialorreia pela dificuldade com vedamento 

labial, incapacidade de sucção, mastigação e alteração de formação de bolo alimentar, 

sensibilidade oral e movimentação da língua reduzidas e incoordenação de OFA’s. 

Quanto à dificuldade de compreender, SENA (2014), e Pinho (1999) afirmam que o 

deficiente intelectual e sujeitos com paralisia cerebral têm dificuldade de compreender 

verbalmente, em ter um pensamento abstrato e uma eficiência cognitiva, o que corroborou 

com este estudo. 

Quantos aos itens a respeito da dificuldade de expressar e alteração na interação, todos 

os profissionais (100%) observam estas dificuldades em seus praticantes. Navarro (2018), 

apontou em seu estudo que crianças autistas podem apresentar hipo ou hipersensibilidade 

sonora, tátil, gustativa, olfativa e visual, o que corroborou com este estudo, pois a segunda 

patologia que mais predominou foi o autismo. 

 

Tabela 9 – Análise da proporção das categorias das variáveis do perfil dos praticantes dos 

profissionais que realizam equoterapia das cidades de Patrocínio, Patos de Minas e Uberaba 

Variável e categorias Frequência Porcentagem p-valor 

Seus pacientes: Não falam 
  

Não 2 13,33 
0,019* 

Sim 13 86,67 

Seus pacientes: Babam       

Não 3 20,00 
0,034* 

Sim 12 80,00 

Seus pacientes: Ficam de boca aberta 
  

Não 4 26,67 
0,065 

Sim 11 73,33 

Seus pacientes: Tem dificuldade de compreender   

Não 1 6,67 0,065 
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Sim 14 93,33 

Seus pacientes: Tem dificuldade de se expressar 
 

Sim 15 100,00 - 

Seus pacientes: Tem alteração na interação     

Sim 15 100,00 - 

*p<0,05 -Teste de Igualdade de Duas Proporções 

 

 

3.4. CONCLUSÃO 

 

 

Com o presente estudo, foi possível verificar que: 

 Na triagem fonoaudiológica, a maioria dos praticantes se comunicam por meio 

da linguagem oral e apresentam alteração na articulação e dificuldade na 

compreensão e no diálogo; 

 A maior parte dos praticantes não demonstra alteração de deglutição, 

mastigação, voz, tonicidade e mobilidade dos OFA’s perceptível por meio da 

triagem. Quanto à respiração e vedamento labial, estes apresentam alteração na 

maioria dos sujeitos; 

 Quanto ao perfil dos profissionais, a maioria da equipe é composta por 

fisioterapeuta e psicólogo. Os profissionais trabalham com comunicação e 

respiração e a minoria trabalha postura de lábios; 

 A maioria não trabalha com fonoaudiólogo, porém conhecem o trabalho e 

todos acham necessário o trabalho da fonoaudiologia na equipe 

multidisciplinar; 

 Segundo os profissionais, a maioria dos praticantes não fala, tem alteração nos 

aspectos de linguagem, tem sialorreia e permanecem de boca aberta. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A equoterapia não é uma área tão recente, como foi visto, pois são anos de pesquisas 

comprovadas cientificamente que evidenciam o efeito dessa prática junto com outras 

profissões, que levam seus conhecimentos para o ambiente e juntos os dois trabalham para a 

melhora do praticante. Já a Fonoaudiologia vem crescendo cada vez mais no mercado de 

trabalho, apesar de ser uma área nova e recente, ainda é pouco reconhecida.   

A terapia convencional não pode ser substituída, porém a equoterapia aliada à 

fonoaudiologia traz benefícios ao praticante, pelos estímulos do ambiente. Com isso, novas 

pesquisas na área devem ser encorajadas para trazer novos conhecimentos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se então que a fonoaudiologia na equoterapia ainda não é muito explorada, 

por este ser um tratamento alternativo, e não haver pesquisas científicas que comprovem essa 

importância. Espera-se com este estudo, incentivar novas pesquisas na área, aprimorando 

assim os conhecimentos dessa profissão dentro dessa área. 
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ANEXOS 

 

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DA ÉTICA E PESQUISA 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Questionário para os profissionais mediadores de equoterapia 

Data: ___/___/___    Profissão: _________________________________    Sexo: (   ) F (   ) M 

1) Quanto tempo de atuação na equoterapia? 

(   ) 1-3 anos  (   ) 3-6 anos  (   ) 6-10 anos 

2) Você trabalha com fonoaudiologia na equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 

3) Você já trabalhou com uma fonoaudióloga na equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 

4) Você conhece o trabalho da Fonoaudiologia na equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 

5) Vocês trabalham a comunicação dos pacientes na equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 

6) Para você qual o nível de necessidade da Fonoaudiologia na equoterapia?  

(   ) Sem necessidade  (   ) Desconheço a necessidade (  ) Necessário 

7) Seus pacientes têm necessidade de realizar acompanhamento Fonoaudiológico? 

(   ) Sim    (   ) Não 

8) Seus pacientes: 

(   ) Não Falam          (   ) Tem dificuldade de compreender 

(   ) Babam           (   ) Tem dificuldade de se expressar 

(   ) Ficam de boca aberta        (   ) Tem alteração na interação 

9) Você trabalha a postura de lábios durante a equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 

10) Vocês trabalham a respiração durante a equoterapia? 

(   ) Sim    (   ) Não 
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APÊNDICE B - Triagem Fonoaudiológica para a Equoterapia 

Data: ___/___/___           Sexo: (    ) F (    ) M        Idade: ______________      

Deficiência: ____________________        Tempo que realiza EQUO: ___________________ 

LINGUAGEM 

Linguagem receptiva 

1) Compreende: 

a) Ordens simples 

(   ) Sim    (   ) Não 

b) Ordens complexas 

(   ) Sim    (   ) Não 

Linguagem expressiva 

1) Forma de comunicação: 

a) (   ) Gestual 

b) (   ) Visual 

c) (   ) Oral 

d) (   ) Corporal 

 

2) Expressa emoções? 

(   ) Sim    (   ) Não 

3) Mantém o diálogo? 

(   ) Sim    (   ) Não 

4) Pragmática 

(   ) com alteração    (   ) sem alteração 

FALA 

1) Há alteração na articulação da fala? 

(   ) Sim    (   ) Não 

2) Há apraxia de fala? 

(   ) Sim    (   ) Não 

MOTRICIDADE ORAL 

1) Em relação aos OFA’s 
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a) Tônus 

(   ) Normal    (   ) Hipertônico    (   ) Hipotônico 

b) Mobilidade 

(   ) Normal    (   ) Alterada    (   ) Hipomobilidade 

c) Há vedamento Labial? 

(   ) Sim    (   ) Não 

d) Respiração 

(   ) Nasal    (   ) Oral    (   ) Oronasal 

e) Sialorréia 

(   ) Presente     (   ) Ausente 

 

2) Em relação à Deglutição 

a) Disfagia: 

(   ) Presente    (   ) Ausente 

b) Há alteração na mastigação? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

 

VOZ 

1) Há alteração vocal? 

(   ) Sim    (   ) Não 


