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Introdução e objetivos: A equoterapia é um recurso terapêutico utilizado
por pessoas com diversas patologias, principalmente as neurológicas, dentre
estas a paralisia cerebral (PC). Nesse trabalho com a criança é notável o
interesse dos pais, acompanhando sempre sua evolução, tornando-se então
as pessoas mais importantes na adesão, perspectivas e resultados da
terapia. O objetivo deste trabalho foi verificar a percepção de pais de
crianças com PC no tratamento de equoterapia.

Métodos: Estudo qualitativo, de metodologia descritiva, entrevistando seis
pais de crianças com PC em um centro de equoterapia filiado à Associação
Nacional de Equoterapia (ANDE) em uma cidade no sul do Brasil. Aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (parecer número 894.525). A entrevista foi
composta por informações como nome e idade da criança, idade dos pais e a
visão destes quanto às diferenças observadas após o início do tratamento de
equoterapia. Os questionários em forma de entrevista foram preenchidos e
transcritos para análise sendo divididos em três categorias: Percepção dos
pais quanto ao equilíbrio corporal dos filhos, Ser pai e cuidador e
Percepções positivas gerais dos cuidadores.

Resultado: Participaram do estudo 06 pais, sendo apenas um indivíduo do
sexo masculino, com idades entre 32 e 67 anos. Os filhos tinham idades
entre três e dez anos, sendo quatro hemiplégicos e dois diplégicos, que
fazem equoterapia uma ou duas vezes por semana. O tempo de frequência
mínimo da amostra foi de quatro meses e o máximo de trinta meses. Todos
pais relataram melhora no equilíbrio, socialização, linguagem e atividades
motoras grossas das crianças. Na categoria relacionada ao cuidador
objetivou-se relatar uma percepção quanto à abnegação deste, perante aos
seus cuidados individuais, verificando que os pais são uma unidade
cuidadora, mas que também deve ser cuidada.

Discussão e conclusão: Corroborando com a literatura, o equilíbrio foi
amplamente mencionado pelos pais como melhora percebida nas crianças.
Os demais aspectos ainda são pouco subsidiados na literatura. Com a



realização deste trabalho pode-se concluir, segundo a percepção dos pais,
que a equoterapia traz benefícios positivos nos aspectos biopsicossociais em
crianças com PC, salientando-se também a importância da atenção ao
cuidador. Sugere-se a continuação de estudos acerca do relevante tema.
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