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Introdução e objetivos: Os estímulos sensoriais e neuromotores
provocados pelo movimento do cavalo ao passo à pessoa que está sobre ele
montado são inúmeros, e contribuem para o desenvolvimento global e na
aquisição de habilidades motoras. Para investigar melhor os efeitos
musculares deste estímulo, o objetivo desta pesquisa foi analisar a ativação
muscular de membros inferiores (MMII), com diferentes tipos de materiais
de montaria durante as sessões de equoterapia.

Métodos: Participaram do estudo 10 pacientes saudáveis, 5 do gênero
masculino e 5 feminino, idade média: 24,03 (±4,06) anos. Foram submetidos
a 4 sessões de equoterapia de 30 minutos com intervalo de uma semana, e
cada sessão foi realizada com um material de montaria na seguinte ordem:
1ª - sela e pés no estribo (S1), 2ª - sela e pés fora do estribo (S2), 3ª - manta
e pés fora do estribo (S3) e 4ª - manta e pés no estribo (S4). Para a análise
da atividade muscular usou-se um Eletromiógrafo de superfície da marca
EMG System do Brasil, com 1 minuto, 10, 20 e 30 minutos de sessão, e os
eletrodos foram posicionados nos músculos reto femoral, vasto medial, vasto
lateral e tibial anterior, bilateralmente.

Resultado: A análise da atividade muscular durante estas 4 sessões,
apresentou uma diferença significativa no recrutamento muscular de MMII,
destacando que a sessão realizada com montaria em manta e os pés nos
estribos proporcionou maior ativação muscular de quadríceps e tibial
anterior enquanto o praticante estava montado sobre o cavalo ao passo
(p=0,0002).

Discussão e conclusão: Os achados sugerem que o pé posicionado no
estribo é um fator relevante para um maior recrutamento muscular de MMII
para manutenção do equilíbrio postural durante a montaria. Este estudo



pode contribuir para melhorar a estratégia de tratamento na equoterapia,
para praticantes como desordens neurofuncionais, no que se refere à
escolha do material de montaria e abordagens que visem melhorias das
alterações de MMII, sobretudo relacionadas à ativação muscular.
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