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Introducao: A paralisia cerebral (PC) é definida como sendo o conjunto de distúrbios motores, ocasionados por uma lesão cerebral, com
caráter permanente. A equoterapia, é um método no qual se utiliza o cavalo e busca promover benefícios físicos e/ou psíquicos de
crianças através da reeducação postural.

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática sobre os efeitos da equoterapia em pacientes com paralisia cerebral.

Método: A coleta das informações foi realizada no mês de maio de 2017 nas seguintes bases de dados computadorizadas: LILACS,
MEDLINE, SCIELO, PEDro e Cochrane Library. A busca pelos dados se deu com a utilização dos seguintes descritores em saúde
devidamente classificados no DECS (Descritores de saúde): equoterapia, fisioterapia, paralisia cerebral. Também foram utilizadas as
suas devidas combinações, bem como a utilização dos mesmos na língua inglesa (hippotherapy, physiotherapy, cerebral palsy) e
espanhola (hipoterapia, fisioterapia, paralisia cerebral). Os artigos selecionados foram submetidos a critérios de inclusão e exclusão no
referido estudo. A seleção dos artigos foi realizada em três etapas: 1ª etapa – leitura dos títulos; 2ª etapa – leitura dos resumos; 3ª etapa –
leitura na íntegra dos artigos selecionados na 2ª etapa. Os estudos do tipo ensaio clínico randomizado foram submetidos, ainda, à escala
de qualidade PEDro por dois avaliadores, onde foi feita a média aritmética das mesmas.

Resultados: Foram selecionados 28 artigos que preencheram os critérios de inclusão, sendo 11 deles do tipo ensaio clínico randomizado.
Os dados comprovam a eficácia e as potencialidades proporcionadas pela equoterapia em pacientes com PC, em relação à melhora do
equilíbrio, função motora grossa e funcionalidade. Quando associada á outras terapias, seus efeitos podem ser potencializados. A
qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados foi realizada através da Escala de Qualidade PEDro. Dos onze artigos ,
nenhum apresentou pontuações entre 8 e 10 (boa qualidade), nove apresentaram pontuações de 5 a 7 (qualidade moderada) e dois
pontuaram 4 (baixa qualidade).

Conclusão: os dados apresentados nesta revisão sistemática comprovam a eficácia e as potencialidades proporcionadas pela equoterapia
em pacientes com PC, principalmente em relação à melhora do equilíbrio, função motora grossa e funcionalidade. Quando em conjunto
com outras terapias, seus efeitos podem ser potencializados."
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