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A equoterapia como recurso no tratamento de alterações posturais 
 
 
Resumo 
 
A postura ideal da coluna acontece quando há um bom equilíbrio ortostático, com 

menos estresse e tensão nas articulações. Os desvios posturais são comuns nos 

dias atuais devido a agentes estressores e externos do cotidiano. Em uma postura 

normal, a coluna vertebral em vista posterior se apresenta em linha reta. Quando há 

um desvio lateral, ou seja, a escoliose, a coluna assume o formato de “C” ou “S”. 

 A Equoterapia emprega técnicas de equitação e atividades equestres que 

proporcionam ao praticante benefícios físicos, psicológicos, educacionais e sociais 

exigindo a participação de todo o corpo, contribuindo para o desenvolvimento do 

equilíbrio, tônus, força muscular, conscientização corporal, alinhamento postural, 

aperfeiçoamento da coordenação motora, atenção, auto-confiança e auto-estima.  

Estre trabalho visa verificar os efeitos da Equoterapia na reeducação da postura 

enfatizando a interação do cavalo usado de forma terapêutica em indivíduos com 

alterações posturais. 

 

Introdução 

 

De acordo com LERMONTOV(2004), ao longo da vida, nossa coluna passa por 

transformações que desenvolvemos por conta dos maus hábitos que adquirimos e 

que acabam nos levando a sérios desvios posturais – o modo como nos sentamos 

em frente ao computador e a televisão; carregar mochilas pesadas; falta de 

exercícios de alongamento… Estas atitudes podem desencadear muitos problemas 

de saúde, tais como dores nas costas, enxaqueca, tensão muscular, fadiga e até 

mesmo estresse. 

“Postura incorreta significa que seu corpo está fora de equilíbrio” diz a osteopata 

Anne Cooper do Centro Osteopata Newton, em Sidney. “Esse desequilíbrio quer 

dizer que seus músculos e seu corpo estão trabalhando muito mais que o 

necessário, gerando perda de energia e podendo levar a doenças.” 

 Fleck (1992) estudou os mecanismos do caminhar humano e do cavalo. Usando um 

filme de 16 mm para comparar os movimentos pélvicos normais de 24 crianças 



normais, enquanto caminhavam ao passo normal e enquanto, ao lado, um cavalo 

andava ao passo habitual. 

Além da similaridade dessas comparações e movimentos, a cadência dos passos do 

cavalo são muito similares à do homem. A média de passos do homem é 

aproximadamente de 110-120 / minuto e um cavalo grande caminha à uma 

velocidade de 100-120 passos por minuto, (BARNES, 1993).  

Segundo, Whamem (1992), um cavalo que ande na velocidade de 110 passos por 

minuto, terá a oportunidade de dar 3.000 passos durante a sessão. Isto 

proporcionará ao cavaleiro centenas de deslocamentos específicos para se manter 

na posição montada adequada, equlibrando-se na linha média em harmonia com os 

movimentos do cavalo. Além disso, inúmeros movimentos serão transmitidos ao 

cavaleiro pelos movimentos multidirecionais imprimidos ao cavalo.  

Citterio,( 1982), e Riede ( 1988), as metas principais da Equoterapia são a 

estabilidade postural automática em alinhamento com o centro de gravidade. E 

quando o cavalo começa a mover-se e a pelve do cavaleiro a mover-se com uma 

inclinação posterior, haverá um realinhamento do tronco sobre a pelve, a cabeça 

mover-se-á com uma suave flexão e os olhos tenderão a ficar na horizontal. Esta é 

uma posição funcional que leva o cavaleiro a se adaptar aos movimentos do cavalo 

e interagir com o ambiente, sendo este posicionamento adquirido para que se 

mantenha em harmonia com a marcha equina. 

Objetivo  

Verificar os efeitos da Equoterapia na reeducação da postura enfatizando a 

interação do cavalo usado de forma terapêutica em indivíduos com alterações 

posturais é o objetivo deste trabalho. 

Metodologia 

O recurso metodológico utilizado será baseado em pesquisa bibliográfica, este 

sendo realizado através de documentação direta. As coletas serão feitas mediante 

estudos e leituras de revistas, livros, artigos e sites da internet. 

Desenvolvimento  

A Equoterapia utiliza técnicas de equitação e atividades equestres que proporcionam 



ao praticante benefícios físicos, psicológicos, educacionais e sociais exigindo a 

participação de todo o corpo, contribuindo para o desenvolvimento do equilíbrio, 

tônus, força muscular, conscientização corporal, alinhamento postural, 

aperfeiçoamento da coordenação motora, atenção, auto-confiança e auto-estima.  

A postura ideal da coluna acontece quando há um bom equilíbrio ortostático, com 

menos estresse e tensão nas articulações. Os desvios posturais são comuns nos 

dias atuais devido a agentes estressores e externos do cotidiano. Em uma postura 

normal, a coluna vertebral em vista posterior se apresenta em linha reta. Quando há 

um desvio lateral, ou seja, a escoliose, a coluna assume o formato de “C” ou “S”. 

 A Equoterapia proporciona a estabilidade postural automática em alinhamento com 

o centro de gravidade. E quando o cavalo começa a mover-se e a pelve do cavaleiro 

a mover-se com uma inclinação posterior , haverá um realinhamento do tronco sobre 

a pelve, a cabeça mover-se-á com uma suave flexão e os olhos tenderão a ficar na 

horizontal.  

 

Resultados preliminares: 

Até o momento desta pesquisa e de acordo com a bibliografia consultada observa-

se que a equoterapia como recurso no tratamento de alterações posturais são 

utilizados obtendo resultados positivos nestas afecções. 
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