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RESUMO 

 

O Transtorno de Espectro Autista é uma patologia diagnosticada com maior frequência nos 

dias atuais. O autismo gera uma dificuldade de socialização e comunicação da criança com as 

demais pessoas ao seu redor, problemas posturais, e comprometimento motor. Objetivo: 

averiguar os benefícios da equoterapia em crianças diagnosticadas com Transtorno do 

Espectro Autista em vários níveis de comprometimento. Métodos: Esta pesquisa foi realizada 

através de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura por meio de consulta aos 

indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicos LILACS, MEDLINE, SciELO, Portal 

CAPES, PubMed, PEDro, além de livros-texto, que descrevem os benefícios da Equoterapia 

no tratamento do TEA. Resultados: Foram selecionados 19 artigos para análise dos resultados 

e destes, apenas 7 artigos atenderam os critérios de inclusão. Conclusão: Através deste estudo 

foi possível observar os benefícios que a equoterapia promove aos seus praticantes portadores 

do Transtorno do Espectro Autista, e dentre os resultados observados a melhora da marcha, a 

correção postural, o ganho de mobilidade e equilíbrio, melhora na coordenação motora e na 

questão comportamental e sensorial, são fatores relevantes. 

 

Palavras chaves: Transtorno do Espectro Autista, Equoterapia, Fisioterapia.



 

 

ABSTRACT 

 

The Autism Spectrum Disorder is a pathology that has been diagnosticated with larger 

frequence nowadays. The autism causes many complications in the child's social and 

communication skills with people around it, physical posture and motor issues. Objective: 

evaluate the benefits of hippotherapy in children diagnosed with Autism Spectrum Disorder in 

many levels of severity. Methods: This research was made using a systematic literature review 

throught the use of search tools of the following research database: LILACS, MEDLINE, 

SciELO, Portal CAPES, PubMed, PEDro, and even textbooks that describe the benefits of 

hippotherapy in ASD treatment. Results: 19 articles were selected for analysis of its results, 

and only 7 articles  attended the inclusion criteria. Conclusão: by this study, it was possible to 

observe the benefits that hippotherapy can promote to its practitioners in the spectrum, and 

among its observed results, the improvement of walking and posture skills, the mobility and 

balance gain, improvement in motor skills and in the behaviour matters and sensory skills, 

which can be very relevant factors. 

 

Key words: Autism Spectrum Disorder, Hippotherapy, Physiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O termo “autista” é originado do termo autós, que significa “por si mesmo” ou “de si 

mesmo”, foi aplicado inicialmente pelo psiquiatra Eugen Bleuler em 1911, para apresentar o 

retraimento e alienação social dos esquizofrênicos, que apresentavam uma grande dificuldade 

na comunicação, e a perda do contato com a realidade. [1]  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) corresponde a um transtorno relacionado ao 

desenvolvimento anormal de convívios sociais e comunicação, na insistência em padrões 

comportamentais verbais e não verbais, delimitando atividades em grupos, acometendo 

crianças e adolescentes. Os sintomas passam a ser mais perceptíveis a partir dos três anos de 

idade da criança e permanece até a fase adulta. [2]  

O autismo é uma síndrome que apresenta várias denominações, como o Autismo 

Atípico, Transtorno de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância e 

Transtorno Global do Desenvolvimento. Os termos podem ser substituídos pelo novo termo, 

Transtorno do Espectro Autista considerando um único grupo, e desta forma, o transtorno é 

classificado em três graus sendo o grau um, o mais leve e o grau três, o mais severo baseados 

na necessidade de auxílio que cada portador da síndrome apresenta. [3,1] 

Dentro desses graus pode haver vários tipos de comportamentos assim como os 

comportamentos automutiladores, como morder, bater e arrancar os próprios cabelos; ainda à 

deficiência da interação social e incapacidade de comunicação dificuldades de aprendizagem 

reações inesperadas como, fobias, perturbações da alimentação ou do sono, agressividade e 

crises de birra. [4,5,3]    

O diagnóstico do autismo não se baseia em exames clínicos, apenas na observação do 

comportamento, podendo ser diagnosticado ainda na infância. [6] 

A etiologia do transtorno é desconhecida, no entanto, os estudos mais recentes revelam 

que o autismo é multifatorial, apresenta componentes genéticos e ambientais, e está 

relacionado ainda com anormalidades em alguma parte do cérebro, porém, este dado ainda 

não foi definido de forma conclusiva. [7] 

Bosa [8] relata que ainda existem poucos recursos para realizar o diagnóstico da 

pessoa autista, e apesar de muitos estudos sobre o assunto, ainda não existe nenhum marcador 

biológico que possibilita um exame preciso para confirmar ou não o transtorno.  

E embora o autismo não tenha cura, existem diferentes métodos e procedimentos de 



 

 

intervenção terapêutica, com o intuito de reverter alterações dos quadros, já que nem todos os 

autistas são iguais, não apresentando as mesmas características, o que apenas diferencia um do 

outro é o grau que cada um apresenta. [9]  

Um desses métodos de intervenção no tratamento do TEA é a Equoterapia, que vem 

sendo um dos tratamentos terapêuticos mais utilizados nos últimos anos, devido aos mais 

variados estímulos que os movimentos do cavalo produzem, pois sua marcha promove 

estímulos sensoriais favoráveis à melhora do quadro clínico. [10]  

Dentro do tratamento há uma abordagem interdisciplinar que busca o desenvolvimento 

biopsicossocial dos praticantes, (termo utilizado para definir pessoas com necessidades 

especiais quando realizam atividades equoterápicas) contribuindo para o ganho do 

desenvolvimento da flexibilidade, força, tônus muscular, relaxamento, coordenação motora e 

equilíbrio, ganho de habilidades cognitivas, sensoriais e comportamentais. [11] 

Considerando a equoterapia como técnica de tratamento na perspectiva da evolução 

clínica do indivíduo portador do TEA, o presente estudo tem por objetivo descrever os efeitos 

desta forma de abordagem terapêutica a partir da compilação de dados de estudos originais 

realizados sobre o tema. 



 

 

2. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica sistemática da 

literatura por meio de consulta aos indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicos 

LILACS, MEDLINE, SciELO, Portal CAPES, PubMed, PEDro, além de livros-texto, que 

descrevem os benefícios da Equoterapia no tratamento do TEA.  

Foram adotados como critérios de inclusão artigos publicados no período de 2010 a 

2020 na língua portuguesa, inglesa e espanhola utilizando descritores como “Fisioterapia”, 

“Equoterapia”, “Transtorno do Espectro Autista”, usados separadamente ou de forma 

combinada entre si. Como critério de inclusão a partir do ano de 2010 e artigos originais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS  

 

 Foram selecionados 19 artigos para análise dos resultados destes, 5 foram excluídos 

por se tratarem de artigos de revisão bibliográfica, 5 artigos excluídos por não abordarem a 

intervenção da equoterapia no paciente portador de TEA e 1 artigo excluído por ser uma 

publicação anterior ao ano de 2010. 

 Para elaboração da discussão do presente estudo foram utilizados o total de 7 artigos 

que atenderam os critérios de inclusão. 

 

Tabela 1 – Artigos utilizados 

Título Ano Autor Revisão Original 

O efeito da cavalgada/equitação 

terapêutica no funcionamento 

social em crianças com autismo 

2010 Bass et.al.   X 

Equoterapia e cognição em 

pacientes autistas um estudo de 

caso 

2013 Holanda et. al.   X 

A associação entre cavalgadas 

terapêuticas e a comunicação 

social e as relações sensoriais de 

crianças com autismo 

2013 Ward et. al.    X 

Efeito da hipoterapia no controle 

motor, comportamentos 

adaptativos e participação em 

crianças com transtorno do 

espectro autista  

2013 Aj Zemann et. al.   X 

Eficácia da cavalgada terapêutica 

nas habilidades sociais de crianças 

com transtorno do espectro do 

autismo em Shiraz  

2013  Ghorban et al.   X 



 

 

O  efeito da terapia assistida por 

equinos em crianças com 

transtorno do espectro do autismo 

2014 Coffey   X 

EFEITOS DA EQUOTERAPIA 

NA SÍNDROME DE AUTISMO: 

UM ESTUDO DE CASO 

2016 Hister et al.   X 

Efeitos da equoterapia no 

desempenho funcional de crianças 

e adolescentes com autismo  

2016 Bender et al.   X 

As contribuições da equoterapia 

para o desenvolvimento 

psicomotor da criança com 

transtorno do espectro autista  

2017 Cruz et. al  X   

Isso simplesmente abre seu 

mundo’: autismo, empatia e os 

efeitos terapêuticos das interações 

equinas 

2017 Malcom et al.   X 

O impacto de uma intervenção de 

equitação no funcionamento social 

de crianças com transtorno do 

espectro autista  

2017 Harris et al.   X 

Percepções dos pais sobre os 

resultados psicossociais de 

intervenções assistidas por equinos 

para crianças com transtorno do 

espectro autista  

2017 Tan et al.   X 

Influência da equoterapia no 

desenvolvimento de autistas no 

centro de equoterapia Passo 

Amigo em Porto Velho 

2017 Oliveira et al.    X 

Efeitos da equoterapia equina em 

indivíduos com transtorno do 

espectro do autismo: uma revisão 

sistemática 

2018 Srinivasan et al.  X  



 

 

Os efeitos da equoterapia em 

crianças com autismo  

2019 Ribeiro et al.  X  

Atuação da Equoterapia no 

Transtorno do Espectro Autista 

2019 Cerqueira et al.  X  

Revisão bibliográfica dos 

benefícios da que a Equoterapia 

proporciona a pacientes com o 

Transtorno do Espectro Autista 

2019 Duarte et al. X  

A equoterapia no tratamento de 

crianças com transtorno do 

espectro autista (TEA).   

2020 Kolling  et al.   X 

Estudo avaliativo de crianças com 

transtorno do espectro autístico 

submetidas a tratamento 

equoterápico  

2020 Vieira et al.   X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  DISCUSSÃO 

 
 A equoterapia tem sido amplamente discutida considerando seu efeito aplicado ao 

paciente portador do TEA.  A melhora significativa no quadro comportamental e postural em 

pacientes submetidos ao tratamento pode significar uma importante alternativa  complementar 

na reabilitação destes. 

  Em estudo realizado por Ward e colaboradores [12] a equoterapia favoreceu uma 

melhor interação social com o cavalo, diminuição da gravidade dos sintomas e aumento do 

processo sensorial. O estudo teve como objetivo realizar a associação da equoterapia à 

comunicação social, e habilidades motoras. Os resultados obtidos demonstram que uma rotina 

onde a criança é orientada em vários aspectos, sendo eles verbais, visuais, favorece quanto à 

melhora da gravidade de alguns dos sintomas, e beneficia o comportamento sensorial da 

criança, corroborando com o estudo realizado por Ghorban e colaboradores [13], que  também 

investigou os benefícios da equoterapia na questão social de crianças portadoras de TEA.  O 

estudo encontrou aspectos positivos na utilização da equoterapia, pois observou um quadro de 

alegria e empatia nas crianças, favorecendo uma melhora em suas tomadas de decisões e nas 

suas habilidades sociais e na diminuição de pensamentos negativos segundo a avaliação pré e 

pós-tratamento.  

 Coffey [14] realizou um estudo semelhante ao de Ghorban [13] onde 15 crianças 

divididas em grupo equitação e manejo ou misto, submetidas a sessões semanais de 30 

minutos de equoterapia por seis semanas e ainda avaliadas pelo questionário Short Sensory 

Profile e Autism Treatment Evaluation Checklist preenchidos antes e depois da intervenção, 

apresentaram melhorias nas áreas de comportamentos indesejáveis positivos, 

hipersensibilidade tátil, fala, ansiedade e confiança, entretanto nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre os grupos e ainda que a equoterapia seja uma intervenção  

viável para crianças com autismo, o autor ressalta a  importância de novos estudos 

quantitativos para melhor compreensão e utilização da técnica.  

 Aj Zemann e colaboradores [15] realizaram um estudo para investigar o efeito da 

equoterapia em crianças portadoras de autismo e os resultados obtidos no estudo 

comprovaram a eficácia da equoterapia como forma de tratamento, através da  Escala de 

Comportamento Adaptativo de Vineland, onde observaram a diminuição da oscilação 

postural, a melhora no autocuidado e o aumento gradativo na comunicação.  

 Em um estudo realizado por Harris e colaboradores [16], com amostra de 26 crianças 



 

 

diagnosticadas com TEA, a equoterapia promoveu a diminuição da hiperatividade e os 

resultados corroboram com estudo de caso realizado por Hister [17] com uma criança de 7 

anos. A intervenção consistiu em 15 sessões de equoterapia, os resultados dos testes pré e pós-

terapia apresentaram melhora na correção postural e melhora da marcha, considerando a 

hiperatividade como complicadores na execução de movimentos coordenados, ambos os 

estudos comprovam que a equoterapia contribui efetivamente na mobilidade do indivíduo com 

TEA e consequentemente, na qualidade de vida dos mesmos. 

 Vieira e colaboradores [18] a fim de descrever possíveis melhoras no grau de 

severidade de crianças autistas após serem submetidas a tratamento equoterápico realizou 

estudo clínico com quatro crianças avaliadas antes e após serem submetidos ao tratamento 

equoterápico por meio de dois protocolos denominados de Escala de Comportamento 

Repetitivo e Childhood Autism Rating Scale. O autor observou que os quatro participantes 

tiveram melhora na graduação do autismo, após as sessões de equoterapia. E desta forma 

conclui-se que os resultados obtidos por meio da terapia mediada por cavalo podem ser 

satisfatórios para crianças diagnosticadas com autismo.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através deste estudo foi possível observar os benefícios que a equoterapia promove 

aos seus praticantes portadores do Transtorno do Espectro Autista, e dentre os resultados 

observados a melhora da marcha, a correção postural, o ganho de mobilidade e equilíbrio, 

melhora na coordenação motora e na questão comportamental e sensorial, são fatores 

relevantes. 

 A interação da criança com o cavalo também contribuiu na melhora da interação 

social, do quadro de irritabilidade, hiperatividade e significativo ganho na qualidade de vida 

destes pacientes.  

 Entretanto, os números de publicações recentes demonstraram à necessidade de novos 

trabalhos originais, a fim de desenvolver métodos avaliativos mais precisos considerando a 

etiologia do TEA, a relação da interação da criança com o cavalo e os resultados obtidos com 

a terapia. 
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