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RESUMO

Introdução:  De acordo  com  a Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  o
Transtorno do Espectro Autista (TEA) é  um problema de saúde pública, com
grande impacto econômico, que afeta a vida social e familiar.  O objetivo desse
estudo  foi  analisar os  efeitos  da  equoterapia  em  indivíduos  com  TEA.
Metodologia: Trata-se  de  uma  revisão  de  literatura  realizada  por  meio  de
buscas nas bases de dados dos sites disponíveis na Internet: Lilacs, Pubmed e
Scielo.  Resultados e Discussão:  foram encontrados um total de 217 artigos
nas  bases  de  dados  selecionadas  para  a  busca.  Após  as  buscas,  foram
selecionados  7  artigos  que  contemplaram  os  critérios  metodológicos.
Conclusões:  foram encontrados quadros de melhorias, tais como melhora na
área  de  equilíbrio,  organização  espacial,  motricidade  global,  autocuidado,
mobilidade, coordenação motora e equilíbrio, melhorando a qualidade de vida
desses indivíduos.

Palavras-chave – Transtorno Autístico; Hipoterapia; Criança.
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ABSTRACT

Introduction: The agreement with the World Health Organization (WHO), or
Autistic  Spectrum  Disorder  (ASD),  is  a  public  health  problem,  with  great
economic impact, which affects social and family life. The aim of this study was
to  analyze  the  effects  of  hippotherapy  on  ASD. Methodology: This  is  a
literature  review  carried  out  by  searching  the  databases  of  the  websites
available on the Internet: Lilacs, Pubmed and Scielo. Results and Discussion:
a total of 217 articles were found in the databases selected for the search. After
the  searches,  7  articles  were  selected  that  met  the  methodological  criteria.
Conclusions: improvement frameworks were found, such as improvement in
the area of balance, spatial organization, global motor skills, self-care, mobility,
motor  coordination  and  balance,  improving  the  quality  of  life  of  these
individuals.
Keywords Autistic Disorder; Hippotherapy; Child.
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INTRODUÇÃO

O Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA) é  um transtorno  global  do
desenvolvimento  comportamental,  que  dificulta  a  interação  social,  a
comunicação e  ausência  de  interesse em praticar  movimento.  Os sintomas
podem ser  variados  como:  riso  inapropriado,  diminuição  do  contato  visual,
dificuldade de se relacionar com os demais, preferência pela solidão, fixação
em  objetos  impropriamente,  recusa  colo  ou  carinhos  e  modos  arredios
(SOUSA; SOUSA, 2015).

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o
Transtorno do Espectro Autista (TEA) é  um problema de saúde pública com
grande impacto econômico, que afeta a vida social e familiar. São complexos
os cuidados de saúde de pessoas com TEA, pois esses requerem uma série de
serviços  integrados,  tais  como:  promoção  e  prevenção  a  saúde,  cuidados,
serviço de reabilitação e colaboração dos setores da educação e social. 

Segundo Vale (2013), o desenvolvimento motor de crianças com TEA
apresentam  alterações  relacionadas  ao  tônus  muscular  e  controle  motor,
manifestado  por  movimentos  estereotipados  e  repetitivos.  Visto  isso,  a
equoterapia se destaca para o tratamento do TEA sendo de suma importância
nas  áreas  de  maior  dificuldade,  relacionadas  ao  afeto,  padrões
comportamentais, tanto repetitivo quanto estereotipados e comunicação, pois
as atividades são lúdicas, interessantes e realizadas ao ar livre, contribuindo
para as melhorias do tratamento (CRUZ; POTTKER, 2017).

Apesar da relevância do tema, ainda é escasso o número de artigos
que tratam sobre os efeitos da equoterapia para o tratamento do TEA. Diante
disso,  o  objetivo  desse  artigo foi  analisar os  efeitos  da  equoterapia  em
indivíduos com TEA.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de buscas nas
bases de dados dos  sites  disponíveis  na Internet:  Lilacs,  Pubmed e Scielo.
Adotou-se  como  critérios  de  inclusão  artigos  de  ensaios  clínicos,
randomizados, estudos de casos e artigos publicados nos últimos 5 anos (2015
a 2020), que tivessem os descritores pesquisados no título e/ou no resumo e
artigos publicados na integra e que abordasse os efeitos da equoterapia em
indivíduos  com  TEA.  Os  critérios  de  exclusão  foram  monografias,  livros,
resumos  em  eventos,  artigos  que  não  atenderam  à  temática,  revisões
bibliográficas  ou  sistemáticas  e  artigos  duplicados.  Foram  selecionados  7
artigos que contemplaram os critérios metodológicos e discutidos a seguir.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos  artigos  analisados,  Robin  et  al,  (2015)  realizaram  um  estudo
randomizado que tinha como objetivo avaliar a autorregulação, socialização,
comunicação, comportamentos adaptativos e habilidades motoras. Realizaram
a intervenção com dois grupos, no grupo I foram realizadas aulas de equitação
e intervenção equoterapeutica, já o grupo II,  tiveram lições em sala de aula
sobre equitação. As intervenções foram realizadas durante 10 semanas com
duração de 45 minutos cada sessão. Os resultados obtidos comprovam que a
equoterapia  promoveu  efeitos  positivos  com  relação  a  autorregulação,  as
habilidades motoras e habilidade verbais do grupo I. 

Em 2015, Steiner e Kertesz realizaram um estudo randomizado com 26
crianças, a população investigada foi dividida em dois grupos: grupo de terapia
de cavalos e um grupo controle. No grupo da amostra, as crianças realizaram a
equoterapia durante  30 minutos por  semana e também receberam sessões
pedagógicas de educação. Os resultados observados no grupo de terapia com
cavalos,  mostram  que  os  indicadores  melhoraram  significativamente  com
relação a coordenação e orientação, resultando em uma caminhada cinemática
mais eficaz. 

Borgi  et  al,  (2015)  realizaram um estudo com 28 crianças,  do sexo
masculino com idade entre 6 e 12 anos, dividido em dois grupos: um praticante
e  um controle,  as  práticas  foram  realizadas  uma  vez  por  semana  por  um
período de seis meses com um total de 25 sessões por paciente. Os resultados
encontrados do grupo que frequentou a equoterapia mostram uma melhoria no
funcionamento social e um resultado mais ameno nas habilidades motoras. Foi
verificado  também  uma  melhoria  no  funcionamento  executivo.  Também  foi
manifestado uma melhora do quadro dos indivíduos do grupo controle, porém
de uma maneira mais escassa. 

Souza e Silva, (2015) investigou em seu estudo o desenvolvimento de
uma criança de 10 anos com TEA, tendo como objetivo identificar os aspectos
sociais, motores, de linguagem e psicológicos. Os resultados observados deste
estudo foram uma melhoria no desenvolvimento da socialização e afetividade,
proporcionando  qualidade  de  vida  e  bem-estar,  independência,  autoestima,
tranquilidade, equilíbrio e coordenação motora. As melhorias observadas pela
equipe de profissionais também foram vistas pelos familiares da criança.  

Em 2017, Oliveira e Zaqueo realizaram um estudo onde consistiu na
aplicação de um questionário estruturado, onde inicialmente os responsáveis
pelas  crianças  com  TEA  praticantes  da  equoterapia  foram  convidados  a
participar. Todos os responsáveis explanaram positivamente as melhorias da
equoterapia  tanto  na  qualidade  comportamental,  quanto  motora  e/ou
intelectuais  das  crianças  com  TEA.  Concordando  assim  com  o  estudo  de
Souza  e  Silva,  (2015)  que  conseguiu  observar  evolução  no  bem-estar  e
qualidade  de  vida,  além da  coordenação  motora,  equilíbrio,  assim  como  a
autonomia e a autoestima do paciente.

Um outro estudo, desta vez realizado por Bender e Guarany, (2016)
fizeram uma análise em indivíduos com idade entre 3 e 15 anos de idade, com
diagnóstico  de  TEA,  de  ambos  os  sexos,  divididos  em  dois  grupos:  os
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praticantes e os não praticantes. Foi utilizado um questionário para avaliar a
variante socioeconômica, o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade
(PEDI) avaliou o desempenho funcional de crianças com até 7 anos e 6 meses
e para os praticantes com idade superior à 7 anos e 6 meses foi aplicada a
Medida de Independência Funcional (MIF). Ao término do estudo verificou-se
que a equoterapia é uma terapia eficaz para indivíduos com TEA, na área de
autocuidado e mobilidade, sendo uma inovação na área da saúde.

Atualmente um estudo realizado por Castilho et al, (2018) analisou a
evolução do desenvolvimento psicomotor de um indivíduo com TEA após três
meses  de equoterapia.  Ao pesquisar  as  contribuições  para  o  praticante  de
equoterapia com TEA, observaram em sua pesquisa, uma melhora na área de
equilíbrio, organização espacial e motricidade global. Esses resultados somam-
se aos de Van Der Hout e Bragonje, (2010) que realizou um tratamento, com
duração de dez semanas, onde foi utilizada a escala de CARS para avaliar o
nível de autismo e suas alterações antes e depois da terapia. Verificou-se uma
melhora significativa após o tratamento na área de socialização, consciência
sensorial, cognitiva e motora das crianças com TEA.

Diante dos estudos apresentados, verificasse a eficácia da equoterapia
com indivíduos com TEA, onde os autores relatam a melhora do quadro destas
crianças quando o tratamento é feito com intermédio do cavalo.

CONCLUSÕES

Foram encontrados quadros de melhorias, tais como melhora na área
de  equilíbrio,  organização  espacial,  motricidade  global,  autocuidado,
mobilidade, coordenação motora e equilíbrio, melhorando a qualidade de vida
desses indivíduos.
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