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RESUMO 
A equoterapia proporciona várias opções terapêuticas, onde é indicado nos quadros  como pessoas 
com necessidades físicas e mentais. Onde a atividade com o cavalo, ajuda na estimulação do sistema 
nervoso, contribuindo assim, avanços em cada necessidade específica. O projeto é proposto para o 
município de Sarutaiá-SP e região, contribuindo com uma ampla estrutura totalmente adequada, tanto 
para os praticantes como também para os animais. Fica claro que, a cidade é considerada um local 
pequeno, portanto a equoterapia atenderá alunos da APAE de toda região, cujo os espaços dos 
mesmos não são totalmente adequados às normas impostas. Este projeto trará benefícios econômicos 
e sociais para a população, onde os visitantes terão contato com a cidade e até mesmo com os 
comerciantes. 
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ABSTRACT 
Equine therapy offers several therapeutic options, where it is indicated in the pictures as people with 
physical and mental needs. Where activity with the horse, helps in the stimulation of the nervous system, 
thus contributing advances in each specific need. The project is proposed for the municipality of 
Sarutaiá-SP and region, contributing with a wide structure fully suitable for both practitioners and 
animals. It is clear that the city is considered a small place, so the horse therapy will serve APAE 
students from all over the region, whose spaces are not fully appropriate to the rules imposed. This 
project will bring economic and social benefits to the population, where visitors will have  contact  with 
the city and even with merchants. 
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INTRODUÇÃO. 
A Equoterapia é considerada como uma ótima opção terapêutica, cujo é 

indicado nos seguintes quadros clínicos: doenças genéticas, neurológicas, 

ortopédicas, musculares e clínicos, doenças mentais, distúrbios psicológicos e 

comportamentais e também distúrbios de aprendizagem e linguagem.  Onde o 

exercício com o cavalo acaba estimulando o sistema nervoso, permitindo assim, a 

alteração da resposta do mesmo, contribuindo para um melhoramento da postura  e 

no movimento. 

Esse tipo de atividade acaba exigindo a interação do corpo inteiro, onde 

contribui com a força muscular, o relaxamento e a percepção do próprio corpo e 

também com o aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio do praticante. 

A interação das pessoas com o cavalo aborda desde os primeiros contatos. Como os 

cuidados preliminares, desde o ato da montaria no animal ao manuseio final. Portanto 



 
 

acabam desenvolvendo com os praticantes, novas formas de socialização, 

autoconfiança e autoestima. 

De fato, todas as atividades equoterápicas, devem ser baseadas em 

fundamentos científicos, pois só deve dar início ao atendimento após a avaliação 

médica, psicológica e fisioterápica. Esse método de terapia deve ser feito em um 

ambiente totalmente adequado e especializado, cujo animal deve ser manso, dócil e 

bem treinado. Desenvolvidas pelo maior número de profissionais nos campos da 

saúde, educação e equitação. 

Durante as seções de Equoterapia podem ser realizadas em grupo, entretanto 

o planejamento do exercício e o acompanhamento devem ser individualizados, pois 

para cada tipo de necessidade há um método especifico a ser aplicado. 

Em vista disso, a Equoterapia tem como objetivo de atender as pessoas que 

necessitam dessa prática de exercício com o cavalo, como crianças com 

necessidades físicas e mentais. As crianças com necessidades especiais da cidade 

precisam sair de suas casas e deslocar-se até a cidade vizinha, como Piraju na APAE, 

para assim receberem um tratamento especial. Sabendo-se que na APAE, as crianças 

recebem a pratica dessa terapia com o cavalo uma vez por semana. 

 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS. 
Para a realização deste estudo e elaboração do presente artigo, foi realizado 

um estudos de casos através de visita de campo em uma Equotrapia da APAE de 

Ourinhos-SP. Esta visita técnica foi de estrema importância para a contribuições de 

informações e de observações espacial do local, para assim ter uma visão ampla de 

conhecimento para abordar no seguinte projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 
Equoterapia da APAE de Ourinhos-SP. 

A APAE está localizada na Rua Otávio Grandini, próximo  ao  Distrito 

Industrial em uma área afastada da cidade de Ourinhos-SP. Além  de  ser 

considerada um local de fácil acesso, a  instituição  oferece  uma  van para  buscar  

os alunos na APAE. 

O espaço disponibiliza várias atividades,  com  o  intuito  de  ensinar  os 

alunos a se preparar e ase adequar na vida social.  Atualmente,  trabalham  com 

cerca de 54 praticantes acima de 30 aos,  alguns  portadores  de  deficiência 

neurológi cas. 



 
 

A equoterapia da APAE trabalha com três profissionais sendo dois 

fisioterapeuta, uma psicóloga e um Ex aluno que apresenta deficiência intelectual 

moderada. São utilizados para a pratica quatro cavalos, onde são todos machos, 

capados e acima de 20 anos por serem mais dóceis, cujo foram  todos  doados. 

Como são vistos na Figura 1. 

 
 

Figura 1. Cavalos que foram doados. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 

 

O edifício é composto por várias áreas, como:  salas  de  aula,  

administração, secretaria, recepção, salas de reuniões,  DML,  cozinha,  despensa, 

ala para atendimento com  os  responsáveis  dos alunos.  Já  as  salas  de  psicólogo 

e fisioterapia ficam próximos ao picadeiro onde São realizadas as aulas com os 

praticantes, como são vistas nas figuras 2 e 3. 

 
 

Figura  2:  Sala  do Psicólogo. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 



 
 

 
 
 
 

  



 
 

 
Figura 3: Sala do Fisioterapeuta. 
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Fonte:  Acervo Pessoal. 

 

Para a construção do picadeiro, foram usados mais de um caminhão  de 

areia para poder nivelar o chão e obter uma altura adequada, com dimensão de 

15x30 metros, mostrado na figura 4. Com os aparelhos usados para a pratica, 

somente 13x22 metros são utilizados  considerando um espaço pequeno  às 

atividades praticadas. 

 
Figura  4:  Picadeiro coberto. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 
 
 
 

As baias da equoterapia eram pequenas e  irregulares,  onde  acabou 

gerando ferimentos nos cavalos, visto na figura 5. Portanto, os alunos da UNIFIO – 

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, projetaram novas  baias 

dentro das normas, uma  para  cada  cavalo,  totalizando  quatro  baias,  como na figura 



 
 

6. Às baias contém  instalação  elétrica,  cobertura   feita  com  telhas  de aço 

galvanizado e  isopor,  também  espaços  para  casqueamento  e  banho,  visto na 

figura 7. 

 

Figura  5:  Baias antigas. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 
 
 
 
 
 
 

Figura  6:  Baias novas. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 



 
 

Figura 7: Banho e Casqueamento. 

Fonte:  Acervo  Pessoal. 
 
 

Os depósitos de feno e medicamentos ficam localizados próximo às baias 

antigas, também contém dois piquetes, onde são revezados  para que sempre 

tenham pastagem para os animais. 

 
 

CONCLUSÃO. 
Apesar do local apresentar boas qualidades, também existem algumas 

falhas, como por exemplo nas divisões das salas, onde foram improvisadas e 

acabaram se tornando  espaços  pequenos,  portas  com  medidas  inadequadas, 

pela qual impossibilita a passagem de um cadeirante. Em relação  aos  banheiros, 

são relativamente adaptados. 

O picadeiro para as aulas de equoterapia, se encontra em  medidas  

inferiores em relação  ao  que  realmente  é  preciso,  também  se  encontra 

inexistente um espaço para o  redondel.  Em  relação  ao  terreno,  onde  apresenta 

um certo desnível, acaba dificultando o acesso de alunos com dificuldades. 

Diante desse estudo de caso realizado, é notado a importância de uma boa 

adequação dos ambientes, que eles estejam relacionados junto ao propósito do 

projeto, deixando de fácil acesso para os praticantes da Equoterapia, deixando os 

mesmos confortados com o ambiente em que terão essa relação de atividades com o 

cavalo. 
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