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Introdução e objetivos: Com o envelhecimento decorre um conjunto de
alterações que influenciam diretamente na qualidade de vida do idoso. A
Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o movimento
tridimensional do cavalo, proporcionando ao praticante inúmeros estímulos
sensoriais e neuromotores. Para investigar melhor os efeitos destes
estímulos, o objetivo desta pesquisa foi analisar o equilíbrio e flexibilidade
em idosos praticantes de Equoterapia.

Métodos: Pesquisa foi aprovada pelo CEP, protocolo 690.039. Participaram
do estudo 10 idosos, 3 do gênero masculino e 7 feminino, com idade média
de 65,27 (±4,63) anos. Foram submetidos a 10 sessões de equoterapia de 30
minutos, com intervalo de uma semana, sendo que cada sessão foi realizada
com sela, 15 minutos com pés no estribo e 15 com pés fora do estribo. Para
avaliação do equilíbrio, foram utilizados os seguintes testes: Time Up and Go
(TUG), Alcance Funcional, Escala de Equilíbrio de Berg, antes da primeira
sessão de Equoterapia e após as 10ª. Para a avaliação da da flexibilidade, foi
aplicado o Teste de Sentar e Alcançar, utilizando o Banco de Wells, antes de
cada sessão e após a mesma.

Resultado: A análise do equilíbrio apresentou resultado significativo para o
teste de Alcance Funcional (P=0,041). Os demais testes não apresentaram
significância estatística, embora tenham sido alcançados melhores
resultados, TUG (P=0,183), Escala de Equlíbrio de Berg (P=0,225). O
mesmo ocorreu com o teste de flexibilidade, Teste de Sentar e Alcançar,
utilizando o Banco de Wells (P=0,232).



Discussão e conclusão: Sugere-se que a Equoterapia contribui com a
melhora do equilíbrio do idoso, deixando-o menos vulnerável às quedas e às
incapacidades funcionais. A limitação da pesquisa pode estar relacionada ao
número de sessões e da amostra. Este estudo pode contribuir para melhorar
a estratégia de tratamento do idoso, uma vez que utilizar o cavalo como
mediador terapêutico proporciona bem-estar e, consequentemente, melhora
na qualidade de vida. Além disso, não se limita a consultórios e ambientes
fechados.
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