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ESTÍMULOS SENSÓRIO-MOTORES 
PROPORCIONADOS AO PRATICANTE DE 
EQUOTERAPIA PELO CAVALO AO PASSO 
DURANTE A MONTARIA 

Sensory-motive incentives provided to practitoner 
of equoterapy by the horse in step during the 
mounts 

RESUMO 

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo den-
tro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da equitação, 
saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas portadoras de deficiências. O objetivo do presente estudo 
é demonstrar que o cavalo quando conduzido ao passo propor-
ciona estímulos sensório-motores favoráveis aos ajustes biomecâ-
nicos e tônicos do praticante montado. Para tanto, a metodologia 
empregada é uma revisão da literatura existente sobre equo-
terapia referente aos estímulos que esta modalidade terapêutica 
proporciona ao praticante montado com o cavalo ao passo, ressal-
tando as alterações advindas de diferentes estímulos proporcio-
nados pela variação na andadura, freqüência e velocidade do pas-
so. Conclui-se que o cavalo ao passo promove diferentes estímulos 
sensório-motores que conjuntamente desencadeiam ajustes bio-
mecânicos e tônicos, importantes ao tratamento de diferentes se-
qüelas patológicas. 

Palavras-Chave: Equoterapia, passo do cavalo, estímulo sensório-
motor. 

ABSTRACT 

The equoterapy is a therapeutic method that uses the horse with a 
composed team for several professional areas of the equitation, 
health and education, seeking the bio-psychosocial development 
of the handicapped people. The objective of the present study is to 
demonstrate that the horse when conduced to the step propor-
tionates stimulation sensory-motive favorable to the biomechani-
cal adjusts and tonic of the mounted apprentice. Nevertheless, the 
used methodology is a revision in the existent literature of 
equoterapy concerned of the incentives that this therapeutic mo-
dality provides to the mounted apprentice with the horse by the 
step, sticking out the succeeds changes in different provides incen-
tives by diversities walking, frequency and width step of the 
horse. This study concludes that the horse in step provides sen-
sory-motive incentives that together proportionate biomechanics 
and tonics adaptation, important to different pathological sequels 
treatment. 

Keywords: Equoterapy, step of the horses, incentives sensory-motive.
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1. INTRODUÇÃO 

Tal como conceitua a Associação Nacional de Equoterapia ANDE-BRASIL, a equotera-

pia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisci-

plinar nas áreas da equitação, saúde e educação, buscando o desenvolvimento biopsi-

cossocial de pessoas portadoras de deficiências (CIRILLO, 1998).  

A equoterapia está fundamentada no movimento tridimensional proporcio-

nado pela andadura ao passo ao corpo do praticante montado no cavalo, representado 

pelos deslocamentos para frente/para trás, para um lado/ para o outro e para cima e 

para baixo, associado a movimentos rotacionais da cintura pélvica do praticante 

(WICKERT,1999).  

Segundo Marquizeli (2000, p. 8), o praticante quando montado adquire um 

posicionamento que inibe alguns padrões patológicos e com o cavalo ao passo recebe 

inúmeros estímulos que chegam ao Sistema Nervoso Central através de ativações de 

receptores do sistema proprioceptivo, cuja ação contribui para o amadurecimento sen-

sório-motor, proporcionando aquisições como equilíbrio, ajustes posturais, coordena-

ção de movimentos e movimentos de precisão (DELISA, 2002; KANDEL, 2003). 

Tendo em vista os diversos estímulos proporcionados pelo cavalo ao passo ao 

praticante montado e visando contribuir para o enriquecimento literário referente ao 

presente tema, justifica-se a realização desta pesquisa. 

2. OBJETIVO 

Demonstrar que o cavalo quando conduzido ao passo proporciona estímulos sensório-

motores favoráveis aos ajustes biomecânicos e tônicos do praticante montado. 

3. REVISÃO LITERÁRIA 

3.1. O cavalo como recurso terapêutico 

Como grande parte do atendimento acontece com o praticante montado a cavalo, é de 

suma importância conhecer os estímulos proporcionados ao praticante pelo passo des-

te animal, analisando as diferentes amplitudes e freqüências da passada, podendo as-
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sim compreender como o passo do cavalo pode promover estimulações sensório-

motoras e deslocamento corporal ao praticante montado. 

Verifica-se no entanto, que a escolha do cavalo é muito importante para a te-

rapia, pois a análise de cada característica física e emocional do animal fornece suporte 

para uma andadura mais adequada (STASHAK, 1994). Não existe raça ideal para o ca-

valo utilizado na equoterapia, porém características específicas às quais devem ser ana-

lisadas individualmente pelos profissionais da equipe. Sendo assim, de acordo com 

Medeiros e Dias (2002, p. 198), é aconselhável que o animal tenha todos os aprumos a-

linhados e seja capaz de atingir diferentes freqüências e amplitudes de passada, para 

que possa ser utilizado e adequado para o tratamento de diversas patologias. 

Stashak (1994, p. 943) e Chiaramonte et al. (2004, p. 377), relatam que a dinâ-

mica da locomoção dos eqüinos é influenciada por inúmeros fatores, como a saúde do 

animal, nutrição, treinamento, forma física e conformação. A conformação é definida 

como a forma ou o contorno do animal, sendo que uma conformação ruim dos mem-

bros e patas contribui para certas claudicações. Mais especificamente, segundo Chia-

ramonte et al. (2004, p. 377), as alterações estruturais (valgismo, varismo, recurvatum, 

entre outros) interferem no passo do cavalo e conseqüentemente na estimulação que 

chega ao praticante.  

Dessa forma, para analisar a conformação do corpo do animal bem como seu 

equilíbrio, Stashak (1994, p. 943) descreve que o cavalo pode ser dividido em três par-

tes iguais, sendo uma linha vertical passando do cotovelo ao topo da cernelha e outra 

do tubérculo coxal até a face cranial da soldra, dividindo o animal em cabeça, pescoço e 

membros dianteiros, corpo e membros traseiros. Outra linha deve ser traçada da ponta 

do ombro ao centro da soldra devendo permanecer paralela ao solo, sendo que uma 

terceira linha traçada da cernelha através do dorso deve dividir o corpo do cavalo em 

duas metades iguais. 

O centro de gravidade do cavalo localiza-se mais cranialmente, determinando 

que os membros anteriores suportem de 60 a 65% do peso do corpo. Observa-se no en-

tanto, que o cavalo que possui a garupa mais alta que a cernelha desloca seu centro de 

gravidade mais para frente (STASHAK, 1994), e induz o praticante a realizar adução e 

rotação interna de quadril (PIEROBON, 2005). Conseqüentemente, verifica-se que o ca-

valo só vai transferir os deslocamentos adequados ao praticante se o centro de gravi-

dade do praticante coincidir com o centro de gravidade do cavalo (PACCHIELE, 1999). 
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Os membros devem ser adequados à altura, espessura e comprimento do cor-

po, considerando que a conformação ideal dos membros significa comprimento e an-

gulação adequada dos ossos (STASHAK, 1994). Segundo Pierobon (2005, p. 10), os a-

prumos são extremamente importantes na relação equilíbrio, sustentação e amorteci-

mento de choques proporcionados ao praticante montado. 

As andaduras naturais do cavalo, por sua vez, são aquelas que ele executa ins-

tintivamente, descritas pelo passo, trote e galope (MARCENAC et al.,1990).O passo, 

que é a andadura mais utilizada durante a terapia, é quando o animal realiza apoios la-

terais e diagonais, geralmente a partir de apoio anterior (quando se inicia pelo anterior 

esquerdo, este é seguido pelo posterior direito, anterior direito, posterior esquerdo e 

assim sucessivamente), realizando quatro fases de deslocamentos, a saber: levantar o 

membro do solo; suspendê-lo no ar; retomar o contato com o solo; apoiar-se nele, de-

terminando um tempo de apoio e outro de suspensão (MARCENAC et al.,1990).  

 Segundo Wickert (1999, p. 101) e Marchizeli (2003, p. 40), justifica-se o passo 

como a andadura mais utilizada em função de caracterizar-se como uma andadura si-

métrica, já que todos os movimentos produzidos de um lado do animal se reproduzem 

de forma igual e simétrica ao outro lado. 

Porém, ainda neste tocante, Medeiros e Dias (2002, p. 198) enfatizam que a ca-

racterística mais importante para a equoterapia é que o passo do cavalo produz uma 

série de movimentos seqüenciados e simultâneos transmitidos ao praticante montado. 

Esse conjunto de movimentos é denominado movimento tridimensional, que se traduz 

no movimento em eixo vertical, para cima e para baixo; no plano frontal, em movimen-

to para a direita e para a esquerda; e no plano sagital do cavalo, em movimento para 

frente e para trás. Esse movimento é completado com pequena torção da pelve do ca-

valeiro, que é provocada pelas inflexões laterais do dorso do animal (MEDEIROS; 

DIAS, 2002). 

Dessa maneira, a estimulação infra-superior ocorre quando um dos membros 

posteriores impulsiona o animal para a frente, gerando uma perda de equilíbrio, e des-

locando o corpo do cavalo para frente e para o lado, promovendo neste momento um 

movimento de flexão da coluna vertebral do cavalo. Em seguida, ocorre um avanço da 

pata dianteira diagonal de forma a escorar o corpo do animal. Neste momento ele freia 

o movimento para retomar o equilíbrio, gerando uma extensão em sua coluna verte-

bral. Como demonstrado na Figura 1, durante o movimento de flexão da coluna verte-
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bral do cavalo, o praticante é impulsionado para cima, e quando ocorre a extensão, re-

torna à posição inicial (MEDEIROS; DIAS, 2002). 

Em relação à estimulação látero-lateral é produzido um movimento pelas on-

dulações horizontais da coluna vertebral do cavalo, que se estende desde a nuca até a 

extremidade da sua cauda, como demonstrado na Figura 2. Observa-se então, que o 

grau de flexibilidade do cavalo tem influência direta sobre a sua andadura, sendo que 

quanto maior for a flexibilidade de sua coluna, maior será a amplitude de seus movi-

mentos, ou seja, maior será o passo do cavalo e maior será o deslocamento lateral de 

seu ventre (WICKERT, 1999). Considera-se então para a equoterapia, que quanto a pas-

sada do cavalo, maior será a dissociação de cinturas e amplitude de movimento maior 

proporcionada ao praticante (PIEROBON, 2005). 

Por último, através da estimulação ântero-posterior o cavalo produz o movi-

mento para frente e para trás composto por perdas e retomadas de equilíbrio. Ao avan-

çar o cavalo leva o praticante para frente, e na retomada de equilíbrio leva o mesmo 

para trás (WICKERT, 1999, p. 101; MEDEIROS; DIAS, 2002, p. 198), como também ilus-

trado na Figura 1.  

 

Figura 1. Movimento tridimensional. 1º - estimulação infra-superior; 2º - estimulação antero-posterior; 3º 
- estimulação látero-lateral. (Fonte: PIEROBON, 2005) 
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Figura 2. Movimento Ondulatório da coluna vertebral do cavalo. (fonte: WICKERT( 1999) 

O cavalo ainda provoca um quarto movimento que é a “torção” da bacia do 

praticante, realizada através da combinação do movimento de inflexão da coluna do 

cavalo com o abaixamento da anca do mesmo lado, fazendo com que o quadril do pra-

ticante acompanhe a torção provocada pela linha das ancas (WICKERT, 1999; 

MEDEIROS; DIAS, 2002) (FIGURA 3). 

 

Figura 3. Movimentos combinados das espáduas e ancas. (fonte: WICKERT (1999) 

Considerando ainda a andadura ao passo, esta pode variar entre transpistar, 

sobrepistar e antepistar, sendo que essas alterações podem ser desencadeadas median-

te a necessidade de cada praticante (MARCHIZELI, 2003). Segundo Medeiros e Dias 

(2002), a freqüência está relacionada com o comprimento do passo e a velocidade da 

andadura, sendo que a freqüência mais adequada para praticantes com comprometi-

mento motor é de 40 à 45 passadas por minuto (PIEROBON, 2005).  

Durante o transpistar o cavalo apresenta um comprimento de passo longo no 

qual a pegada da pata posterior ultrapassa a marca da pegada deixada pela pata ante-

rior, sendo assim de baixa freqüência (Figura 4). O cavalo que transpista naturalmente 
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é o melhor para a equoterapia, pois proporciona um maior número de estímulos ao 

praticante (PIEROBON, 2005).  

 

Figura 4. Transpistar. Fonte: MEDEIROS; DIAS (2002). 

Ao Sobrepistar a pegada da pata posterior do cavalo coincide com a marca da 

pegada deixada pela pata anterior, possuindo uma freqüência média (Figura 5). Esse 

tipo de andadura proporciona maior ênfase na estimulação infra-superior do praticante 

(PIEROBON, 2005). 

 

Figura 5 – Sobrepistar. Fonte: MEDEIROS; DIAS (2002). 

Quando o cavalo antepista, o comprimento do passo é curto e a pegada da pa-

ta posterior antecede a marca da pegada deixada pela pata anterior, o que significa que 

este é um animal de freqüência alta (PIEROBON, 2005) (Figura 6). 

 

Figura 6 – Antepistar. Fonte: MEDEIROS; DIAS (2002). 

Na equoterapia, o tipo de cavalo e de andadura são escolhidos conforme o 

quadro clínico de cada praticante (SANTOS, 1999), sendo que a variação do passo do 

cavalo, velocidade, estimulação de direção e equilíbrio interferem como resposta ao 

Marca da pata 
anterior

Marca da pata
anterior

Marca da pata 
anterior
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deslocamento do centro de gravidade do praticante (SANTOS, 2006). De acordo com 

Medeiros e Dias (2002, p. 198) é de extrema importância a análise do tônus muscular 

do praticante, pois a qualidade do tônus influenciará diretamente na escolha da fre-

qüência do passo do cavalo. 

A marcha do cavalo é a mais semelhante à marcha humana, no que diz respei-

to às dissociações entre cinturas escapular e pélvica, sendo que as dissociações látero-

lateral, infra-superior e ântero-posterior conservam basicamente as mesmas propor-

ções. (BRUDER, 1998; AUGUSTO, 1999 apud PRADA et al., 2004; BIZERRA et al., 2004). 

3.2. Princípios da estimulação sensório-motora 

Segundo Stokes (2000, p. 402) a principal via através da qual os comandos voluntários 

atingem os neurônios motores da medula espinhal é o tracto corticoespinhal. A sensa-

ção somática, por sua vez tem uma área de recepção primária no córtex parietal, nas 

quais as vias aferentes entram no sistema nervoso central através dos nervos cranianos 

e das raízes dorsais da medula espinhal. A coluna dorsal contém ramos aferentes com 

ampla variedade de receptores sensoriais, sinalizadores de vibração, tato e propriocep-

ção, os quais projetam-se no córtex nas áreas somatosensoriais e integram-se ao córtex 

motor formando a conscientização corporal e motora. 

Baseado nas aferências sensoriais e eferências motoras integradas, o controle 

motor é gradativamente remodelado buscando constante reorganização cortical com 

conseqüente aprimoramento funcional e de habilidades motoras, sendo que todo esse 

processo é, portanto, permitido em função da estimulação sensório-motora 

(BUONOMANO; MERZENICH, 1998; BARBRO, 2000). Barbro (2000, p. 223-230) rea-

firma ainda que a estimulação sensório-motora pode ser entendida como facilitadora 

em estimular o sistema nervoso a decodificar as informações oriundas da periferia para 

que possa processá-las, armazená-las, e de maneira importante, integrá-las com outras 

áreas nervosas, no intuito de potencializar o controle motor. 

Para Fonseca (1995, p. 371), a formação reticular situada em nível do tronco 

cerebral, compreende uma área integrativa que combina e coordena toda informação 

sensorial com a informação motora. Toda percepção envolve componentes motores pa-

ra o reconhecimento do objeto ou da situação, como a sensação do corpo no espaço, lo-

calização das articulações (propriocepção), comprimento muscular, manutenção da 

postura durante as atividades e nas mudanças das atividades (sistema vestibular), mo-
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vimento dos olhos, percepção da imagem visual (sistema visual) e o reconhecimento de 

texturas e densidades pelo tato (sistema tátil).  

De acordo com Kandel (2003, p. 1413) a propriocepção é a sensação de movi-

mento dos próprios membros e do corpo sem o uso da visão e complementando Delisa 

(2002, p. 1869) relata que a sensibilidade proprioceptiva é importante para realização 

de movimentos coordenados necessários às atividades diárias. Essas sensações então, 

são importantes para o controle do movimento dos membros no que diz respeito à ma-

nipulação de objetos que diferem em forma e em massa e para a manutenção da postu-

ra ereta (KANDEL, 2003). Bernardes e Tomaz (2003, p, 17-18) acrescentam ainda que na 

estimulação do sistema proprioceptivo, ocorrem situações de streching e co-contração, 

com o uso do processo de estimulação profunda, excitando o sistema nervoso, acio-

nando a musculatura e favorecendo o alinhamento postural e as reações de equilíbrio. 

3.3. Estímulos sensório-motores com o cavalo ao passo 

Para se compreender como os estímulos sensório-motores irão chegar ao praticante de-

ve ser analisada a posição durante a montaria. Cirillo (1999, p. 4) descreve que a posi-

ção correta de montaria é aquela em que o praticante fica posicionado no centro de 

gravidade do cavalo, tomando uma postura reversa da bacia que favorece a flexão, a 

abdução e uma leve rotação externa do quadril (CITTÉRIO, 1999). A parte mais larga 

do pé deve descansar no estribo, exercendo suficiente peso para manter o estribo no 

lugar. A linha do pé deve ser paralelo ao cavalo e o tornozelo deve manter-se flexível e 

o calcanhar ligeiramente mais baixo que a ponta do pé. 

Ainda segundo Cirillo (1999, p. 4) é de grande importância que o praticante 

procure manter a flexibilidade da cintura pélvica assentando-se mais para frente possí-

vel, o que ajudará a amortecer as reações conservando uma boa postura. Ao passo, o 

balanço do corpo do cavalo é bastante acentuado para provocar o desequilíbrio do ca-

valeiro que se enrijece, sendo que se ficar flexível, conseguirá ligar-se ao movimento do 

cavalo recebendo maiores informações proprioceptivas (MARCENAC, 1990). 

Dessa forma, durante a montaria, o cérebro do praticante está em constante a-

tividade para que os ajustes posturais, motores, respiratórios, entre outros, sejam feitos. 

As experiências provocadas pelos movimentos do cavalo pelo contato com o animal, 

associada a uma postura nova, podem estimular a potencialidade plástica do Sistema 

Nervoso Central por meio de estímulos sensitivos e motores promovendo ao praticante 
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o mesmo mecanismo perceptivo-cognitivo-motor que a pessoa normal apresenta es-

pontaneamente, levando a formação de padrões de movimentos novos e corretos 

(LIMA, 1999). 

Medeiros e Dias (2002, p .198) ainda afirmam que somente pelo alinhamento 

gravitário homem/cavalo se consegue acionar o sistema nervoso, alcançando os objeti-

vos neuromotores tais como: melhora do equilíbrio, ajuste tônico, alinhamento corpo-

ral, consciência corporal, coordenação motora e força muscular. Santos (2006, p. 361) 

observou em sua pesquisa que partindo do animal parado e iniciando seu deslocamen-

to pela pata posterior direita, o membro seguinte a se deslocar será a pata anterior es-

querda, onde a pelve do cavaleiro recebe esses estímulos e sequencialmente é desenca-

deado o processo de recrutamento muscular e ajuste tônico para evitar a queda. 

Quando o praticante é incapaz de gerar os movimentos por si só, o cavalo gera 

os movimentos e os transmite ao praticante, que desencadeia o seu mecanismo de res-

posta. A repetição simétrica, rítmica e cadenciada fazem com que as respostas surjam 

de maneira bastante rápida (WICKERT, 1999). 

 Os movimentos proprioceptivos do cavalo são transmitidos às regiões inter-

nas dos membros inferiores, períneo e glúteos, excitando as terminações nervosas que 

conduzem as novas informações ao sistema nervoso central que responde, com o pas-

sar do tempo, através de mecanismos de plasticidade neural, causando modificações 

clínicas satisfatórias (SANTOS, 1999; BIZERRA et al., 2004). 

O animal que antepistar irá ativar os receptores proprioceptivos intrafusais, 

que só respondem aos estímulos rápidos, como também os receptores articulares que 

respondem à pressão promovendo aumento do tônus muscular (MEDEIROS; DIAS, 

2002). 

Entre os estímulos recebidos do cavalo, os mais importantes compreendem a 

conscientização corporal, a integração sensorial, a integração do aparelho vestibular 

(responsável pelo equilíbrio, através das oscilações do tronco do praticante causadas 

pelo movimento tridimensional do cavalo), modulação do tônus muscular, estimulação 

de reações de endireitamento e de proteção melhorando a postura, o aumento da capa-

cidade ventilatória e a conscientização da respiração (ROCHA; LOPES, 1999; 

ROBACHER et al., 2003). 

Segundo Hermant (1988, p. 346), à cavalo, o corpo humano é estimulado em 

sua totalidade, pois a excitação neuromuscular remodela a postura do praticante atra-
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vés de um despertar sensorial, solicitando constantemente a memória do corpo. A pel-

ve é propelida pelo movimento helicoidal do passo do animal e pela translação de sua 

coluna vertebral, sendo que esta estimulação na base de equilíbrio do praticante faz 

com que a coluna vertebral do mesmo registre as modificações tônicas, e ao mesmo 

tempo, o cérebro registra as modulações da pelve e do eixo vertebral. Assim, a alter-

nância do passo do animal que impulsiona o corpo ao mesmo tempo lateral e vertical-

mente, provoca múltiplos estímulos na memória neuromuscular do praticante que re-

cebe inúmeras informações cinestésicas que ajudam na elaboração de sua imagem cor-

poral.  

Quando o praticante monta voltado para frente, observa-se uma facilitação da 

flexão do tronco e uma maior movimentação de ântero e retroversão pélvica. Se o pra-

ticante é colocado de costas, a extensão do tronco torna-se mais evidente e aumenta a 

inclinação lateral pélvica (ANDRADE, 1999). 

A posição de montaria que promove o alongamento dos adutores do quadril, 

o calor transmitido pelo corpo do animal, a estimulação vestibular lenta e os movimen-

tos lentos de flexo-extensão da cabeça, tronco e membros associados contribuem para o 

relaxamento do tônus muscular de todo o corpo (LIMA, 1999). Quando o cavalo está ao 

passo, o movimento seqüencial, repetitivo e ritmado da pelve promove uma redução 

da espasticidade de membros inferiores (ANDRADE, 1999). O cavalo que transpistar 

diminuirá os estímulos proprioceptivos, estimulando o sistema vestibular de forma 

lenta, contribuindo para a diminuição do tônus muscular de todo o corpo, com conse-

qüente diminuição da hipertonia (MEDEIROS ; DIAS, 2002).  

O movimento de torção pélvica que o cavalo proporciona ao praticante favo-

rece a dissociação das cinturas (CITTÉRIO, 1999). Como já foi dito, o cavalo ao passo 

induz uma dissociação da cintura pélvica pelo seu movimento tridimensional. Porém 

quando o paciente coloca as mãos na cernelha ou na anca do cavalo há um aumento da 

dissociação da cintura escapular, sendo que na anca os estímulos são mais intensos do 

que na cernelha. No entanto, a dissociação de cinturas pode também ser promovida 

com o paciente deitado em decúbito ventral no dorso do cavalo, onde ele irá tomar o 

mesmo posicionamento do animal (PIEROBON, 2005).  

Segundo Uzun (2005, p. 104), quanto mais curtos forem os passos, mais alta é 

a freqüência do cavalo e menor será a dissociação de cinturas do mesmo; portanto, 

quanto menor for a freqüência do cavalo, maior será a sua dissociação de cinturas. 

Quanto maior o comprimento da passada, maior será a movimentação do dorso do ca-
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valo, ou seja, melhor a solicitação muscular, pois haverá grande oscilação do movimen-

to. 

O movimento tridimensional do cavalo estimula o sistema vestibular, cerebe-

lar e reticular do praticante, que por sua vez excitam os músculos posturais apropria-

dos para a manutenção do equilíbrio adequado (MEDEIROS; DIAS, 2002). O cavalo, 

mesmo quando parado, não está totalmente imóvel pois a troca dos membros de apoio 

e o deslocamento da cabeça constituem movimentos do animal que impõe ao pratican-

te o ajuste da musculatura para manter o equilíbrio (BRUDER, 1998). 

Durante a movimentação do cavalo, o centro de gravidade do praticante é 

desviado da linha média sendo estimuladas as reações de equilíbrio, já que o praticante 

se empenhará para restaurar o centro de gravidade (BRUDER, 1998). A cada passo do 

cavalo ocorre uma aceleração e uma desaceleração do movimento estimulando a ma-

nutenção do equilíbrio através de contrações reflexas dos músculos agonistas e anta-

gonistas (LIMA, 1999). Quando o cavalo realiza a fase acelerada do movimento do pas-

so, a pelve e o tronco do cavaleiro se deslocam inclinando-se para trás, e quando o ca-

valo realiza a fase de desaceleração, o cavaleiro inclina a pelve e o tronco para a frente 

(SEVERO, 2002). Para Santos (2006, p. 361), o aumento da velocidade do passo do cava-

lo solicita mais a musculatura extensora de tronco. 

De forma semelhante, se o praticante sofre um deslocamento lateral para a di-

reita, a reação de equilíbrio provocará uma extensão e adução do braço e da perna da 

direita, e uma flexão e abdução dos membros do lado esquerdo. Porém ao considerar 

que o praticante é inclinado para frente, aparecerá uma reação de extensão do tronco e 

pescoço, com retração dos braços e pernas; se ele for inclinado para trás, aparecerá uma 

reação de flexão do pescoço e do tronco com extensão dos membros superiores e infe-

riores (PINHEIRO, 1999). 

O fortalecimento muscular é adquirido por meio dos reajustes corporais cons-

tantes propiciados pelos deslocamentos do centro de gravidade (MEDEIROS; DIAS, 

2002). Segundo Ricardo e Parra (2004, p. 115), quando uma pessoa está a cavalo ela 

continuamente busca seu centro de equilíbrio, que é constantemente desviado da linha 

média pelos movimentos de andamento do cavalo, o que leva o praticante a contrair 

continuadamente a musculatura do tronco e membros inferiores. 

O passo do cavalo contribui também para o controle respiratório, induzindo à 

uma respiração ritmada, além de promover uma mobilidade da secreção pulmonar 

(MACEDO, 2004). As atividades respiratórias promovem melhor oxigenação cerebral, 
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relaxamento muscular e tranqüilidade emocional (PIEROBON, 2005). Dessa maneira, a 

montaria é de grande valor no caso de patologias respiratórias pois ajuda à expandir os 

pulmões (BICKNELL et al., 1996). Além do mais, aumentando o metabolismo do corpo 

devido a sua movimentação, aumenta-se também o ritmo respiratório, melhorando a 

oxigenação pulmonar e a higienização brônquica (BRUDER, 1998; UZUN, 2005). 

Observa-se também que o movimento tridimensional do cavalo além de exer-

cer influência direta aos músculos responsáveis pelo controle postural, promove estí-

mulos aos músculos da cavidade oral, músculos da laringe e músculos da respiração, 

potencializando deste modo a produção da fala através do controle da coordenação fo-

no-respiratória (MACEDO, 2004). 

4. METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas em bases de dados computacionais (Medline, Lilacs) apos-

tilas de cursos e monografias, utilizando as palavras – chave: equoterapia, cavalo, pas-

so do cavalo e estímulos proporcionados ao praticante. 

5. DISCUSSÃO 

Arruda et al. (2004, p. 119) ao analisar as características de passo de quatro cavalos de 

raças e andamentos diferentes através da filmagem, observou que quanto maior o 

comprimento da passada, maior será a movimentação do dorso do cavalo, ou seja, me-

lhor será a solicitação muscular, pois haverá grande oscilação do movimento. Quanto 

menor a velocidade do passo, maior será o relaxamento tônico, e quanto maior a velo-

cidade do passo, maior será a ativação da musculatura. Esses resultados são semelhan-

tes aos observados por Frazão et al. (2002, p . 99), que utilizaram um eletromiógrafo 

portátil para detectar o trabalho muscular da região lombar e abdômen durante a mon-

taria em dois animais com freqüência e amplitude diferentes. Neste estudo observou-se 

atividade muscular intensa no traçado eletromiográfico obtido com o participante 

montado em um cavalo considerado de freqüência alta e amplitude de andadura longa 

(transpista). Estes achados corroboram com Santos (2006, p. 361), o qual também se uti-

lizando de eletromiógrafo em sua pesquisa, afirma que o aumento da velocidade do 

passo do cavalo solicita mais a musculatura extensora de tronco, sendo que a maior a-

tivação dos músculos extensores ocorreu com o cavalo ao passo mais rápido. 
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Bruder (1998, p. 37-39) e Bizerra et al. (2004, p. 171) afirmam que a marcha do 

cavalo é a mais semelhante à marcha humana, no que diz respeito às dissociações entre 

cinturas escapular e pélvica, as rotações realizadas em torno de seu próprio eixo e as 

dissociações látero-lateral, infra-superior e ântero-posterior, transmitindo assim estí-

mulos muito parecidos aos da marcha humana. De acordo com Robacher et al. (2003, p. 

56), estes estímulos favorecem a melhora da marcha dos praticantes de equoterapia. 

Barbosa (2006, p. 10) descreve a melhora da postura de tronco de pacientes di-

plégicas observando redução nos ângulos de cifose em seis crianças após intervenção 

pela equoterapia, afirmando que sentar com as pernas abduzidas, além de estímulos 

variados aplicados à pelve e a todo corpo, aprimoram as reações de equilíbrio, controle 

postural de tronco, ativação da pelve e das articulações, contribuindo para a normali-

zação do tônus muscular. 

Alves et al. (2003, p. 14) realizou um estudo para verificar a influência da e-

quoterapia no alinhamento do tronco na postura sentada do paralisado cerebral hemi-

parético, onde foi observado que a intervenção propiciou a simetria na transferência de 

peso da pelve do paciente, maior dissociação de cintura pélvica, ganho do movimento 

de ântero e retroversão e alinhamento da cervical. Prada et al. (2004, p .231) obtiveram 

resultados semelhantes em sua pesquisa, na qual utilizaram três pacientes portadores 

de paralisia cerebral para analisar a eficácia da equoterapia a curto prazo em um pro-

grama de cinco semanas (10 sessões), encontrando como maior benefício o controle e 

alinhamento postural.  

Analisando o material existente observamos que os autores são unânimes ao 

considerar que ao passo o cavalo estimula sensorialmente e motoramente o praticante 

montado, favorecendo estímulos que promovem novos ajustes posturais e tônicos para 

o praticante montado. 

 

6. CONCLUSÃO 

Mediante o revisto na literatura, confirma-se que o cavalo ao passo emite diferentes es-

tímulos sensório-motores ao praticante montado, que conjuntamente desencadeiam a-

justes biomecânicos permitidos devido à facilitação do controle postural advindo da 

maior ativação muscular de grupos extensores de coluna e normalização tônica, benefi-

ciada por variações na amplitude, freqüência e modalidade do passo, as quais devem 
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estar relacionadas diretamente aos objetivos almejados de acordo com a necessidade 

reabilitativa de patologias específicas.  
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