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Introdução e objetivos: A equoterapia é um método terapêutico que
beneficia o PC, atuando na deficiência do equilíbrio e coordenação,
proporcionando o ajuste postural, proprioceptivo e visual, simulando a
marcha humana. Tem-se como objetivo geral do projeto analisar a influência
da equoterapia no desenvolvimento de equilíbrio e coordenação de
pacientes com PC. Avaliar e comparar o equilíbrio de pacientes com PC em
coorte longitudinal, após dez intervenções de equoterapia, sendo o
programa de tratamento a hipoterapia.

Métodos: Caracteriza-se por um estudo de coorte longitudinal, de caráter
observacional e avaliativo, com amostra por conveniência de 24 crianças, de
ambos os sexos e idades entre 5 e 12 anos, peso médio de 21.29kg e altura
média de 1.13cm, que pratiquem hipoterapia. Foi realizada avaliação do
paciente antes e após a sessão de hipoterapia divididos em dois grupos,
categorizados e avaliados através das dimensões B e E da escala Gross
Motor Function Measure (GMFM). Das crianças avaliadas 65% eram do
gênero masculino, 50% caucasianas e 57,14% classificadas na escala Gross
Motor Function Classification System (GMFCS) como nível V.

Resultado: A temperatura média do ambiente na 1ª sessão era de 24.64, já
na10ª sessão era de 27,22. O Estado de Alerta na 1ª sessão antes da terapia
era de 85,71% em estado de alerta ativo e depois da terapia era de 92.3 em
estado 4, já no Estado de Alerta na 10ª sessão antes da terapia era 92,30 em
estado de alerta ativo e depois da terapia 100% em estado de alerta ativo.
Foi utilizado teste t de Studant, com p menor ou igual a 0,05, sendo
observado melhora na pontuação da GMFM de todos os praticantes
avaliados antes e após a terapia [T: 33.4362 (p: <0,0001)] e na dimensão E
[T: 24.6498 (p:<0,0001)].

Discussão e conclusão: Ao comparar a análise intergrupal dos valores
antes 1ª sessão X antes 10ª sessão (t: 1,225; p: 0,13) e após 1ª sessão X após
10ª sessão (t: 1,05; p: 0,13) entre os grupos da dimensão B e E não foi



encontrada diferença significativa. Conclui-se que a hipoterapia apresenta
melhora imediata no equilíbrio estático e dinâmico nestes pacientes após
dez sessões de hipoterapia, mas não podemos afirmar que há influência do
nível de dependência no grau da melhora dos parâmetros analisados nessa
amostra.
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