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RESUMO 
 
A Encefalopatia crônica não progressiva, é caracterizada por uma desordem 
motora ou postural secundária à uma lesão no sistema nervoso Central (SNC) 
da criança em processo inicial de desenvolvimento, gerando, por consequência, 
uma diversidade de limitações nas atividades diárias das crianças acometidas. 
Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da equoterapia no equilíbrio 
de tronco em crianças com Paralisia Cerebral. Trata-se de um estudo definido 
como uma revisão sistemática. Os estudos foram selecionados de acordo com 
as bases de dados: Scielo, Pubmed, NIH, PEDro, Lilacs. Os descritores 
utilizados: Paralisia Cerebral, Equoterapia, Equilíbrio Postural, Hipoterapia e 
Encefalopatia Crônica. Foram selecionados para esta revisão artigos publicados 
nos últimos 5 anos (2018 – 2022). Foram encontrados 38 artigos científicos, 
foram excluídos 3 estudos que se encontravam em duplicidade e 30 incluídos, 
após a análise somente 5 estudos foram considerados potencialmente 
relevantes e incluídos nesta revisão. Os achados deste estudo nos mostram que 
a equoterapia utilizada como recurso terapêutico melhora o desempenho 
funcional das crianças com PC, pois trabalha a parte física, postural, auxilia na 
reconstituição da autoconfiança e da autoestima, no controle cervical, auxilia 
também em posições que melhoram os movimentos e inibe as respostas 
indesejadas.  
DESCRITORES: Paralisia Cerebral; Terapia Assistida por Cavalos; 
Encefalopatia Crônica; Equilíbrio Postural;  
 
ABSTRACT 
Chronic non-progressive encephalopathy is characterized by a motor or postural 
disorder secondary to a lesion in the central nervous system (CNS) of a child in 
the initial process of development, generating, as a consequence, a diversity of 
limitations in the daily activities of the affected children. This study aimed to 
analyze the effects of equine therapy on trunk balance in children with Cerebral 
Palsy. This is a study defined as a systematic review. The studies were selected 
according to the following databases: Scielo, Pubmed, NIH, PEDro, Lilacs. The 
descriptors used were: Cerebral Palsy, Equine Therapy, Postural Balance, 



Hippotherapy and Chronic Encephalopathy. Articles published in the last 5 years 
(2018 - 2022) were selected for this review. A total of 38 scientific articles were 
found, 3 studies were excluded that were in duplicity and 30 included, after 
analysis only 5 studies were considered potentially relevant and included in this 
review. The findings of this study show us that equine therapy used as a 
therapeutic resource improves the functional performance of children with CP, as 
it works on the physical and postural aspects, helps rebuild self-confidence and 
self-esteem, cervical control, and also helps in positions that improve movements 
and inhibit unwanted responses. 
DESCRIPTORS: Cerebral Palsy; Equine-Assisted Therapy; Chronic 
Encephalopathy; Postural Balance;  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Guyard et al (2011)1-2 as alterações estruturais e 

funcionais que decorrem da PC causam grande impacto emocional, financeiro e 

social aos indivíduos, às famílias envolvidas e a comunidade como um todo. Tal 

impacto justifica-se pelo auto custo durante a assistência, cuidados, medicações 

e sessões de atendimento multidisciplinar. 

 

A Paralisia Cerebral é a principal causa de deficiência física na infância. 

De acordo com dados epidemiológicos descritos por Ribeiro et al (2008)3, 

Odding, Roebroeck e Stam (2005)4 sua incidência em países subdesenvolvidos 

corresponde a cerca de 1,5 a 5,9/1000 nascidos vivos em um cenário global. No 

Brasil não há uma prognose precisa com relação a sua incidência, ainda que 

haja uma estimativa de seu surgimento sendo de 17.000 novos casos por ano5. 

 

De acordo com dados apresentados pelo IBGE (2010)5  há cerca de 

45.606.048 pessoas que tenham deficiência onde, dentro desse número, cerca 

de 23,9% possuem algum tipo de deficiência intelectual. Tais incidências 

acabam sendo proporcionais aos múltiplos fatores de risco dentre os quais 

podemos identificar como sendo potencializadores desta condição. Entre os 

mais conhecidos destacam-se as anormalidades placentárias, malformações 

congênitas, prematuridade, baixo peso ao nascer, partos múltiplos, aspiração de 

mecônio, cesariana de emergência, asfixia durante o parto, infecções e 

convulsões neonatais, síndrome do desconforto respiratório e hipoglicemia6 . 

 



Sendo definida como um grupo de desordens permanentes do movimento 

e da postura, a PC causa uma diversidade de limitações nas atividades de vida 

diária das crianças acometidas em razão da presença de distúrbios que, em bora 

não progressivos a nível encefálico, intensificam o desenvolvimento de novas 

alterações conhecidas como secundárias. As principais desordens motoras 

envolvidas nessa afecção são a hipertonia muscular relacionada a uma redução 

da força muscular com redução do controle seletivo de movimento7.  Além disso 

tal condição, segundo Rosenbaum, Paneth, Goldstein, Bax, Damiano, et al, 

2006)8, geralmente, é seguida e alterações sensitivas, de percepção, cognição e 

comunicação, distúrbios comportamentais e redução da capacidade 

cardiorrespiratória. 

 

Levando em conta a complexidade da estrutura encefálica em termos de 

anatomia e fisiologia, entende-se que a relação entre as áreas de 

comprometimento e as desordens presentes são de fundamental compreensão 

afim de se fazer uma análise profunda sobre a doença. Nosso encéfalo é uma 

estrutura complexa que comporta, de forma macroscópica, o cérebro, cerebelo, 

tronco encefálico e diencéfalo, além dos hemisférios cerebrais, córtex, gânglios 

da base, substância cinzenta e substância branca, importantes áreas cuja 

relação está diretamente feita com as principais afecções, desordens e padrões 

característicos da PC 9.  

 

Em situações hipóxico-isquêmicas há uma redução dos níveis de oxigênio 

presentes na corrente sanguínea acarretando em déficit dessa substância aos 

tecidos e, consequentemente, ao encéfalo, gerando complicações fisiológicas e 

estruturais como lesões nos gânglios da base, que estão relacionadas a PC 

discinética em aproximadamente 30% dos casos10 ou até mesmo situações de 

encefalopatia bilirrubínica crônica que corresponde ao padrão coreoatetótico, 

além das situações mais graves que envolvem intercorrências a nível de tronco 

cerebral e tálamo11.  

 

Segundo Pereira (2018)1, lesões na região da substância branca e 

cinzenta estão relacionadas à acometimentos motores da PC, uma vez que a 

substância branca terá, em decorrência da lesão, um rompimento sensório motor 



e de ligação com o córtex e gânglios da base, que seria fundamental para o 

planejamento e execução do controle motor.  

 

Compreender a relação das áreas acometidas com as consequências 

motoras, funcionais, sensitivas e cognitivas tornam o entendimento da doença 

mais abrangente e real. A depender do nível do comprometimento da doença a 

criança pode apresentar significativo desempenho funcional.  

 

Em estudo realizado por Mancini, Alves, Schaper, Figuereido, Sampaio et 

al., (2004)12 foram analisadas crianças com PC classificadas pelo nível da 

doença seguindo como base o Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa (Gross Motor Function Classification System – GMFCS) onde crianças 

com comprometimento leve apresentaram superioridade funcional quando 

comparadas as graves com relação as habilidades motoras e independência. No 

entanto, crianças classificadas com o comprometimento moderado 

apresentavam desempenho parecido as de comprometimento leve com relação 

a habilidades motoras, porém quando voltadas a independência demonstravam 

padrão semelhante as graves. Além disso foi sugerido que fatores ambientais 

poderiam apresentar forte influência no desempenho das crianças com PC 

moderada. Portanto entende-se que relacionar tais fatores com as limitações 

apresentadas por essas crianças capacitam o profissional a ser o mais completo 

possível a fim de promover qualidade de vida para esses pacientes.12 

 

As diversas técnicas utilizadas como recursos terapêuticos viabilizam 

melhorar a qualidade de vida dessas crianças sendo a equoterapia uma delas. 

Conhecida também como hipoterapia, a equoterapia é uma forma de tratamento 

que utiliza o cavalo como recurso e vem sendo empregada desde 1950, 

primariamente em crianças que tinham poliomielite13. No Brasil tal técnica teve 

seu conceito definido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE) em 1989 

a qual é descrita como um método terapêutico que visa reabilitar, educar e inserir 

socialmente seus praticantes afim de melhorar a qualidade de vida de pessoas 

com deficiência ou necessidades especiais14. 

A equoterapia utiliza-se principalmente de um tipo de andadura do cavalo, 

o passo, uma vez que seu movimento tridimensional se assemelha com o 



movimento do corpo humano realizada em quatro tempos15-16, contribui para a 

dissociação de cintura do praticante conforme seu deslocamento, portanto, 

permite maior conscientização corpórea, uma vez que necessita da participação 

de todo o corpo em sua execução. Entretanto, de forma natural, o cavalo possui 

também a andadura a trote e a galope. Além disso há também os tipos de 

montaria que podem ser classificadas como individual ou em dupla, sendo a 

individual recomendada aos pacientes que possuem aptidão individual para 

permanecerem sozinhos sob o cavalo com objetivos de se ganhar 

independência e força muscular, por outro lado a montaria em dupla é utilizada 

em pacientes que possuam instabilidade corporal em nível que prejudique o 

controle e sustentação sobre o cavalo17 .  De acordo com o passo do cavalo o 

centro de gravidade é tridimensionalmente deslocado levando a indução da 

dissociação de cintura do praticante. Entende-se então que a escolha varia de 

acordo com o objetivo traçado respeitando as limitações do praticante.  

  Pensando na equoterapia como uma técnica que vise promover 

benefício do alinhamento postural é imprescindível, no entanto, entender quais 

são as contra indicações voltadas a coluna vertebral como casos de pós-cirurgia 

no tempo de um ano ou com autorização médica, em casos de processos 

inflamatórios da coluna e seus discos intervertebrais, processos degenerativos 

moderados ou graves, deformidades congênitas ou até mesmo em caso de 

alteração de sensibilidade que sejam agravadas ao cavalgar18.  

A fisioterapia dentro da equoterapia se faz presente dentro da equipe 

multidisciplinar requerida pela técnica, a qual consiste no adestrador do cavalo, 

psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional dentre outros profissionais19, 

desta forma a equoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO), atrelando-a como um recurso empregado 

pelos mesmos em 27 de março de 2008, sendo uma grande conquista para a 

categoria. O fisioterapeuta vem ganhando cada vez mais espaço e se mostrando 

apto a realizar os objetivos e demandar empregados, tal como os especificados 

pela equoterapia na reabilitação de crianças com deficiência. Desta forma o 

presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos da equoterapia no 

equilíbrio postural de crianças com paralisia cerebral praticantes de equoterapia. 

 
 



MÉTODO 
 

O presente estudo foi definido como uma revisão sistemática, onde o 

material analisado foi submetido ao método PRISMA de avaliação. Este método 

consiste em uma “checklist” de 27 itens em um diagrama de quatro fases, criado 

para avaliar revisões sistemáticas com intervenções na área da saúde. O 

PRISMA tem como proposito estimar se os instrumentos de estudo selecionados 

incluem itens indispensáveis para a transparência essencial em uma revisão 

sistemática. 

Os estudos indexados foram selecionados de acordo com as seguintes 

bases de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pubmed / NIH 

(National Library Of Medicine National Institutes Of Health), PEDro 

(Physiotherapy Evidence Database), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). Os descritores utilizados para a realização do 

estudo foram indexados pela plataforma DeCS (Descritores em Ciência da 

Saúde) sendo eles: Paralisia Cerebral, Equoterapia, Equilíbrio Postural, 

Hipoterapia e Encefalopatia Crônica, e em inglês sendo Equine-Assisted 

Therapy, Cerebral Palsy, Postural Balance e Brain Damage, Chronic. 

Os critérios para a inclusão dos artigos foram os seguintes: artigos 

publicados nos últimos 5 anos (2018 – 2022), artigos que abordassem os efeitos 

da equoterapia no equilíbrio postural, artigos que abordassem os efeitos da 

equoterapia em crianças com paralisia Cerebral (PC), estudos que abordassem 

os efeitos da PC no desenvolvimento motor normal das crianças acometidas e 

que estivessem disponíveis de forma integra nos idiomas português e inglês. 

Foram adotados para critérios de exclusão; artigos que abordavam os efeitos da 

equoterapia somente em adultos, artigos que não abordavam os efeitos da 

equoterapia, artigos que não abordavam a paralisia cerebral, artigos publicados 

unicamente em inglês e artigos duplicados. 

 

 
 

 
RESULTADOS 
 

Foram encontrados 38 artigos científicos, a partir das pesquisas nos sites 

de busca (SciELO= 11, PubMed= 6, PeDro=0, LILACS= 7 e Revistas indexas 



=14). Posteriormente, eles foram organizados em uma tabela e realizado a 

triagem a partir dos critérios da leitura dos títulos, dos resumos e, considerando 

os critérios de exclusão. Foram identificados pelo primeiro critério de exclusão 3 

artigos em duplicidade, n=3, resultando assim em 35 estudos selecionados. No 

segundo critério de exclusão identificamos 30 artigos que demonstraram pelos 

títulos, resumos, ano e metodologias, que não contemplavam a integralidade dos 

critérios de elegibilidade. Assim pelo critério de Ano foram excluídos 12 estudos, 

n=12, no critério do Idioma foram excluídos 9 estudos, n=9, no critério de 

públicos-alvo e método 3 estudos foram descartados, n=3, e pelo critério de Ano 

e Idioma foram excluídos 6 estudos, sendo n=6.  A avaliação detalhada apontou 

que 5 estudos foram considerados potencialmente relevantes e incluídos nesta 

revisão. Assim sendo, integraram a amostra final cinco (5) estudos (n=5). 

(Quadro 1).  

Quadro 1: Caracterização dos artigos de acordo com autor, ano de publicação, 

título, resumo, metodologia e resultados. 

 

Autor          
e Ano 

TÍtulo Objetivo Metodologia Resultados 
Encontrados 

Ana et el, 
2019 

Adapt
ação 
cultural 
e 
análise 
da 
confiab
ilidade 
da 
early 
clinical 
assess
ment 
of 
balanc
e 
 

Traduzir a Early 
Clinical Assessment 
of Balance (ECAB), 
escala de avaliação 
do equilíbrio 
desenvolvida 
especificamente 
para crianças e 
adolescentes com 
paralisia cerebral 
(PC) para a língua 
portuguesa do 
Brasil; avaliar as 
equivalências 
semânticas, 
idiomáticas, 
experiencial e 
conceituais; e 
examinar a validade 
de face e 
confiabilidade e 
interavaliadores da 
versão brasileira 

Estudo envolveu 
tradução do 
instrumento por dois 
tradutores 
independentes; 
síntese das 
traduções; 
retrotradução para o 
inglês; análise das 
retrotraduções por 
um comitê 
multidisciplinar; 
treinamento; 
administração da 
versão traduzida da 
ECAB (gravadas em 
vídeo) em 60 
crianças com PC; e 
avaliação da 
confiabilidade intra e 
interexaminadores. 
A confiabilidade foi 
avaliada por meio do 
coeficiente de 

As 
discrepâncias 
encontradas 
foram 
referentes 
principalmente 
à equivalência 
semântica e, 
portanto, não 
houve 
necessidade da 
realização de 
adaptações 
culturais em 
nenhum dos 13 
itens da escala. 
A taxa de 
concordância foi 
maior que 90%, 
e a 
confiabilidade 
do score total da 
ECAB-
português foi 
excelente tanto 



correlação 
intraclasse (CCI). 

para o teste 
intra-avaliador 
(CCI=1,00) 
quanto para 
inter-
avaliadores 
(CCI=0,998). 
Da mesma 
forma, a 
avaliação da 
confiabilidade 
de cada um dos 
itens da escala 
também foi 
excelente.  

Marcus et 
al, 2021 

Caract
erística
s 
epide
miológi
cas da 
paralisi
a 
cerebr
al em 
criança
s e 
adoles
centes 
em 
uma 
capital 
do 
nordes
te 
brasilei
ro 
 

Descrever a 
prevalência da 
Paralisia Cerebral 
entre crianças e 
adolescentes, seus 
subtipos, as 
possíveis 
comorbidades e as 
características 
socioeconômicas 
das famílias.  

Foi realizado um 
estudo 
epidemiológico do 
tipo transversal a 
partir de um 
inquérito de base 
populacional sobre a 
paralisia cerebral 
em crianças e 
adolescentes na 
cidade de Aracaju 
(SE), Brasil.  

Foi encontrada 
a prevalência de 
período de 1,37 
em cada mil. 
Alguns bairros 
possuem 
prevalência de 
três a quatro 
vezes maior, 
revelando que a 
taxa de 
prevalência total 
não é um 
indicador 
homogêneo. A 
paralisia 
cerebral do tipo 
espástica 
bilateral foi a 
mais frequente 
(45,42%) e a 
comorbidades 
referida na 
maioria dos 
casos foi a 
epilepsia 
(48,33%). O 
estudo revelou 
que as crianças 
e adolescentes 
com paralisia 
cerebral são, 
em grande 
parte, 
pertencentes a 



minorias 
sociais, de 
raça/cor parda 
ou preta, e suas 
famílias vivem 
na linha de 
extrema 
pobreza.  

Ana 
Carolina et 
el, 2022 

A 
incidên
cia de 
criança
s 
nascid
as com 
paralisi
a 
cerebr
al e as 
interve
nções 
fisioter
apêutic
as. 
 

Compreender as 
possíveis causas da 
paralisia cerebral, 
registrar a 
quantidade de 
crianças nascidas 
com essa patologia, 
e especificar os 
melhores métodos 
de tratamento 
fisioterapêutico.  

Revisão 
bibliográfica, com 
artigos científicos 
selecionados por 
meio do BVS, 
Google Acadêmico 
e Scielo.  

Foi possível 
identificar a 
incidência de 
crianças 
nascidas com 
paralisia 
cerebral no 
âmbito mundial 
e como a 
intervenção 
fisioterapêutica 
proporciona 
uma melhora na 
qualidade de 
vida nos 
pacientes com 
essa patologia.  
 

Alessandr
a et al 
2018 

A 
equote
rapia 
na 
reabilit
ação 
de 
indivíd
uos 
com 
paralisi
a 
cerebr
al: uma 
revisão 
sistem
ática 
de 
ensaio
s 
clínico
s 
 

Este estudo propôs 
verificar o papel da 
equoterapia na 
reabilitação da 
função motora em 
indivíduos com 
paralisia cerebral 
por meio de uma 
revisão sistemática 
de ensaios clínicos.  

Trata-se de uma 
revisão sistemática, 
com artigos 
científicos 
selecionados por 
meio do Pubmed, 
Cochrane, Web of 
Science, Scielo, 
EBsco, Scopus, 
Lilacs e PEDro.  

Em relação à 
função motora 
de crianças com 
paralisia 
cerebral, foram 
identificados 
efeitos positivos 
agudos após 
uma sessão de 
Equoterapia de 
8 a 30 minutos e 
efeitos crônicos 
após 5 a 12 
semanas, com 
frequência de 1 
a 3 vezes 
semanais e com 
o tempo de 30 a 
60 minutos 
sobre o cavalo.  



Barbara et 
al, 2020 

Equot
erapia 
no 
tratam
ento 
de 
criança
s com 
encefal
opatia 
crônica 
não 
progre
ssiva.  
 

Verificar os efeitos 
da equoterapia em 
crianças com 
encefalopatia 
crônica não 
progressiva.  

Trata-se de uma 
revisão sistemática 
bibliográfica.  Com 
artigos científicos 
selecionados por 
meio do Pubmed, 
Scielo, EBV, 
Springer Link, 
Tripdatabase.  

Os melhores 
benefícios 
observados 
pelos autores 
foram quanto a 
melhora da 
marcha, 
equilíbrio, 
cinemática 
pélvica 
(inclinação 
anterior pélvica 
média, 
inclinação 
anterior pélvica 
no contato 
inicial, 
inclinação 
anterior pélvica 
na posição 
terminal), 
controle motor, 
melhora da 
postura em pé e 
sentado. Alguns 
autores 
investigaram os 
efeitos da 
prática nas 
respostas 
cardiopulmonar
es dos 
participantes, 
porém não 
observaram 
dados 
significativos 
que remetem a 
melhora da 
aptidão 
cardiovascular 
nesses 
pacientes.  

FLUXOGRAMA:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Juliana Inácio; Lucas Rodrigues; Sthefany Barbosa, 2022) 

 
 
 

 

 

 

 

Registros identificados por meio de pesquisa 
de banco de dados (SciELO=11; PubMed=6; 
LILACS=7; Revistas Indexas= 14). n=38 

 

Nº de registros duplicados 
excluídos (n = 3) 

Seleção dos artigos remanescentes pela 
análise dos títulos e resumos (n= 35) 

Artigos de texto completo 
avaliados pela elegibilidade (n= 5) 

Id
e

n
ti

fi
c

a
ç
ã
o

 
E

le
g

ib
il
id

a
d

e
 

In
c
lu

s
ã
o

 Estudos incluídos na síntese 
qualitativa: (n= 5) 

 

Artigos excluídos por se tratar de: (n=30) 

▪ Estudos descartados por não se enquadrarem 
no período do ano de publicação: n=12 

▪ Estudos descartados por se apresentarem em 
apenas um idioma: n=09 

▪ Estudos descartados pela não inclusão do 
público-alvo e método abordado na pesquisa: 
n=03 

▪ Estudo excluído por não se incluir no período de 
publicação e se apresentar em apenas um 
idioma: n=06 

 

 

S
e
le

ç
ã
o

 



DISCUSSÃO 

 

A PC cursa com desordem crônica do tônus, da postura e do movimento 

em decorrência de uma lesão no cérebro quando o mesmo está em fase de 

maturação20 podendo acarretar em diversos comprometimentos durante o 

desenvolvimento da criança no âmbito neuromuscular, sensorial e até mesmo 

cognitivo21. 

Faz-se imprescindível então a compreensão das diversas classificações 

da PC de acordo com a localização da disfunção motora, onde  seus tipos podem 

ser definidos em padrão espástico, discinético, hipotônico ou misto. O padrão do 

tipo espástico apresenta hipertonia muscular que pode ser unilateral ou bilateral 

com lesão a nível de córtex motor, além disso, de acordo com Leite e Prado 

(2004) está presente em cerca de 75% das pessoas com PC, em um cenário 

amplo. Rosenbloom (1983)22 ajudou a descrever a forma discinética como um 

tipo caracterizado por movimentos atípicos, em suma durante o inicio de um 

movimento voluntário, que pode ser subdividido como: distonia, com presença 

de tônus flutuante e movimentos involuntários, atetose que também apresenta 

tônus muscular flutuante, porém a hipotonia não costuma ser tão comum 

podendo ainda evolui com quadros de rigidez, e a coreotetose, subdivisão essa 

que apresenta tônus muscular instável, movimentos atípicos, alternados e 

rítmicos por lesão em núcleos da base. Santarelli (2018)23 abordou sobre a forma 

hipotônica da PC onde tal tipo apresenta um padrão de hipoatividade, 

hipermobilidade articular e até mesmo ausência do controle postural. Já o padrão 

misto é definido como uma junção de duas ou mais manifestações clínicas das 

outras formas já mencionadas (Monteiro, 2011)24. 

Os estudos corroboram para que se faça compreensível a análise entre 

os diversos tipos de PC e como a alteração postural se mostra recorrente nas 

formas mencionadas. No artigo de Cunha, Polido, Bella, Garbellini, et al (2009)25 

é justamente constatada que as alterações do alinhamento postural 

desencadeiam prejuízos no desempenho motor das crianças com PC e em 

atividades de vida diária, assim como no artigo de Berger, Trippel, Discher e 

Dietz (1992)26 que descreve sobre as dificuldades encontradas por essas 

crianças em decorrência de tal alteração postural. Sabendo que a PC gera 

interferências no desenvolvimento da criança, faz com que as informações 



acerca dos fatores de incidência e prevalência contribuam para a confirmação 

da importância numérica da patologia no cenário nacional, uma vez que é 

através de tais dados que se faz possível a elaboração e aplicação de métodos 

avaliativos e de tratamento eficazes de acordo com as manifestações clínicas 

apresentadas pelas crianças, como por exemplo a alteração postural. 

No que diz respeito a relação entre as formas da PC e sua incidência em 

um cenário nacional, temos o estudo epidemiológico realizado por Peixoto, 

Duque, Carvalho, Gonçalves, et al. (2020)27  que constatou a presença de cerca 

de 45,42% crianças com PC do tipo espástica bilateral no nordeste brasileiro. 

Além disso há a análise de Carneiro, Ramos, Oliveira Sá, Silva, et al. (2022)28   

que também contou com um estudo de epidemiológico da PC, porém no Estado 

do Espirito Santo, onde apresentaram uma incidência de 2 a 3 casos de PC por 

1000 crianças nascidas vivas no Estado, sendo que a maior condição associada 

a encefalopatia crônica não progressiva tinha relação com a prematuridade e 

idade de diagnóstico até os seis meses de vida da criança28.  

No estudo de Gontijo, Starling, Oliveira, Meier e Mancini (2019)29 o método 

avaliativo empregado foi a escala avaliativa, a Early Clinical Assessment of 

Balance (ECAB), traduzida para a língua portuguesa com o intuito de administrar 

tal instrumento em um grupo de jovens com PC. A ECAB possui 13 itens que 

são divididos em duas partes principais sendo a Parte I voltada para a avaliação 

do controle postural da cabeça e do tronco em posições especificas, como: 

supinação, pronação e sedestação. Em contra partida a Parte II é voltada para 

o controle postural e equilíbrio do paciente em sedestação e ortostáse. A 

avaliação tem como base o reconhecimento de capacidades funcionais e de 

atividade de vida diária que essa criança venha a apresentar e são, portanto, 

capazes de quantificar o estado e o desenvolvimento dessas crianças, como 

tabém podemos observar em outros meios avaliativos regularmente como a 

Pedriatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) e até mesmo a Moviment Assessment of 

Inglants (MAI), escala que serviu como base para a elaboração da ECAB29.   

Além do método avaliativo citado, tem-se a equoterapia como uma 

abordagem terapêutica cujo objetivo principal está voltado ao desenvolvimento 

biopscicossocial de pessoas com deficiência afim de melhorar o desempenho 

funcional das crianças com PC (Morais, 2014)30. Foi também uma técnica que 



se mostrou bastante eficiente com relação ao ganho do equilíbrio postural, 

coordenação motora, modulação de tônus, aumento da força muscular, melhora 

na capacidade ventilatória e conscientização respiratória além da promoção ao 

ganho de independência.27 Dentre todos os benefícios citados, apresenta 

significativa efeito na função motora de crianças com PC, em contra partida os 

autores citaram que poucos estudos são feitos acerca do assunto para que seja 

realizada uma comparação eficaz do tema, tal qual o número de sujeitos nas 

amostras é reduzido. (Araújo, Furkim,Barata, Lamônica, et al., 2013)31.  

Na revisão sistemática de ensaios clínicos realizada por Prieto, Silva, da 

Silva, Santos e Filho (2018)32 a equoterapia também foi método de avaliação 

onde encontraram, por meio de suas análises, que tal recurso apresenta efeitos 

positivos e significativos na função motora de crianças com PC, ainda que não 

haja padronização com relação a quantidade de sessões ideais afim de se obter 

resultados positivos, além disso os autores explicitaram que, na época de 

realização do estudo, poucas amostras foram efetivamente encontradas o que 

dificultou uma melhor análise objetiva do tema. 

  A mesma crítica referente a defasagem de estudos sobre o tema foi 

abordada na pesquisa de Santos, Rabelo, Conceição, dos Santos, et al. (2020)33 

a qual visava analisar a equoterapia no tratamento de crianças com PC, no 

entanto, ainda sim foram referidos benefícios da técnica com relação ao aumento 

na velocidade da marcha, nas habilidades de vida diária, equilíbrio postural e 

aspectos emocionais da criança com PC.  

Levando em conta todos os efeitos citados, temos análises como o de 

Wickert (1999)34 que fundamentaram e explicaram tais ações da equoterapia 

através de seu movimento e andaduras, que são subdivididas em passo, trote e 

galope, sendo que a andadura a passo é a mais utilizada por apresentar um 

movimento tridimensional até o corpo do praticante com deslocamentos para 

frente, para trás, laterais, para cima e para baixo, movimentos esses que se 

associam aos que realizamos durante a marcha humana (Marcenac,1990)35. 

Delisa e Kandel (2003)36 explicam ainda que o posicionamento adotado, quando 

se está montado no cavalo, faz com que padrões patológicos sejam inibidos e 

estímulos novos cheguem até o SNC por ativação de receptores que visem 

contribuir para o amadurecimento sensório-motor proporcionando, dessa forma, 

os ganhos e ajustes de equilíbrio postural, precisão e coordenação. No estudo 



de Marchizeli e Galetti (2008)37 foi constatado que os estímulos ofertados aos 

praticantes de equoterapia na andadura a passo ofertaram maior ativação 

muscular dos grupos extensores de coluna, regulação do tônus muscular e 

facilitação do controle postural.  

Apesar de ser um tema que busca interesse, não houveram estudos 

suficientes que abordassem, de forma objetiva nos últimos cinco anos, as 

principais vantagens e desvantagens da equoterapia aplicada em crianças com 

PC para ganho de equilíbrio postural.   

 

CONCLUSÃO 
 

Este artigo teve como objetivo analisar a efetividade da equoterapia no 

equilíbrio de tronco em crianças com Paralisia Cerebral. A PC é caracterizada 

como uma desordem crônica do tônus, da postura e do movimento em 

decorrência de uma lesão no cérebro. Os achados deste estudo nos mostram 

que a equoterapia utilizada como recurso terapêutico melhora o desempenho 

funcional das crianças com PC.  

Uma vez que crianças com esta patologia apresentam dificuldade em 

realizar alinhamento e retificação de posturas que permitem vivenciar suas 

atividades diárias. Nesse sentido, a equoterapia trabalha a parte física, postural, 

auxilia na reconstituição da autoconfiança e da autoestima, no controle cervical. 

Os resultados mostram que auxilia também em posições que melhoram os 

movimentos e inibe as respostas indesejadas. Portanto, por se tratar de criança, 

é necessário associar a terapia com atividades lúdicas para estimular o 

desenvolvimento neuropsicomotor.  

Desta forma, se faz necessária a inclusão dessas crianças em programas 

de reabilitação, também é necessário ressaltar que o tratamento correto poderá 

evitar e corrigir uma série de alterações no corpo da criança com PC.  

Por fim, é possível concluir que a utilização de recursos terapêuticos, 

como a equoterapia, são de suma importância e que o atendimento deve ser 

realizado de forma integral, analisando o paciente como um todo, promovendo 

assim, um tratamento eficaz. 
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