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Introdução e objetivos: Os indivíduos com deficiência intelectual (DI)
apresentam menor capacidade de compreender e aplicar novas habilidades
cognitivas, sociais e motoras. Necessitam de mais tempo para iniciar e
responder a movimentos, caracterizando um tempo de reação mais longo.
Avaliar os efeitos relacionados à atividade de contração muscular em
praticantes com DI submetidos à Equoterapia.

Métodos: Participaram do estudo 4 indivíduos com DI, 1 do gênero
masculino e 3 feminino, média de idade de 11,55 anos (± 3,14). Foram
realizadas 20 sessões semanais de 30 minutos, em diferentes tipos de solo e
uso de manta com os pés posicionados no estribo. A análise da atividade
muscular do reto femoral, vasto medial, vasto lateral, e tibial anterior
(bilateralmente) foi feita por meio da eletromiografia na 1ª, 10ª e 20ª
sessões. nos seguintes momentos: praticante sentado no início (SI) da sessão
(cavalo parado), com 1, 10, 20 e 30 minutos de sessão com o cavalo ao
passo, e sentado ao final da sessão (SF). A análise foi realizada por meio do
RMS (mV), e dados descritos em média e desvio padrão.

Resultado: No agrupamento dos valores de ativação muscular de todos os
indivíduos, houve um aumento da atividade muscular com o passar das
sessões, sendo maior na 20ª sessão (RMS: 9,02 ±1,59 mV). Em relação ao
momentos de coleta em cada análise eletromiográfica, observou-se que
mesmo com o cavalo parado há atividade muscular, entretanto a ativação
muscular foi maior durante a sessão com o cavalo andando, sendo que em
30 minutos houve mais contração (RMS: 9,11 ±2,56 mV). Os músculos mais
ativados no agrupamento de todas as sessões foram: tibais anteriores direito
(9,63 ±2,58 mV) e esquerdo (9,56 ±2,25 mV), seguido dos músculos vasto
medial esquerdo (9,32 ±3,92mV) e reto femoral direito (8,62 ±1,69mV).

Discussão e conclusão: Este estudo demonstrou que há uma melhora da
atividade muscular de indivíduos com DI quando submetidos à equoterapia,
tanto em relação ao progresso das sessões (1ª, 10ª e 20ª), quanto ao passar



dos 30 minutos em uma mesma sessão. A Equoterapia é um recurso
terapêutico diferenciado, em que o movimento do cavalo gera respostas
proprioceptivas que exige um aprendizado e controle muscular de membros
inferiores para que o praticante se mantenha com um bom posicionamento
durante a montaria.
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