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A saúde, tanto em humanos quanto em animais, está intimamente relacionada com a qualidade 

de vida e bem-estar. Equinos criados em ambientes inadequados e em condições estressantes têm 

maior probabilidade de desenvolverem doenças, que além de acarretar o sofrimento, reduzem 

seu desempenho e aumentam os custos com a criação. A Equoterapia é importante na 

recuperação de pacientes com lesões neurológicas e distúrbios psíquicos, onde a movimentação 

do cavalo nos diversos tipos de andadura, estimula centros específicos do cérebro do paciente. 

Desta forma, os animais utilizados neste trabalho, devem ser bem condicionados, tendo 

características de docilidade e tranquilidade. O trabalho teve como objetivos avaliar os efeitos da 

Equoterapia e equitação nos parâmetros fisiológicos e analisar se os equinos do centro de 

reabilitação sofrem alterações comportamentais e fisiológicas quando submetidos ao trabalho 

como co-terapeutas. Foram utilizados doze equinos, da raça Mangalarga Marchador, oriundos do 

centro de reabilitação FUNEC/CASU. Os animais foram divididos em quatro grupos: grupo 

controle, onde os animais não são submetidos a nenhuma terapia. Grupo equitação, que foram 

submetidos ao curso de equitação para crianças e adultos. Grupo Equoterapia, animais 

submetidos a prática de Equoterapia, utilizando sela. Grupo manta/ solo, animais submetidos a 

prática de Equoterapia, utilizando a contenção em tronco ou manta para posicionamento do 

paciente. Cada grupo foi composto de três animais, de acordo com a aptidão de cada animal à 

atividade proposta. Os animais foram avaliados a partir de indicadores etológicos do estresse, 

onde foi avaliado o comportamento do animal junto a prática do exercício e possíveis 

estereotipias orais e locomotoras. Além disso, foi feita a avaliação clínica do animal, 

mensurando a frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura retal, com objetivo de 

verificar uma possível reação do sistema nervoso autônomo frente ao exercício físico. Estes 

parâmetros foram medidos vinte minutos antes, imediatamente após e vinte minutos após o 

trabalho. Os dados foram tabulados e submetidos a análise estatística, utilizando o programa R. 

As médias entre os parâmetros foram comparados entre os grupos usando o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, com 5% de significância. Quando comparado o grupo controle 

com os demais grupos antes do exercício, não foi observado diferença significativa, mostrando 

que os animais não sofrem estresse no ambiente onde aguardam o início da terapia. Quando 

comparados entre os grupos, o grupo dos animais de equitação teve um maior esforço físico, 

constatado pelo aumento da frequência cardíaca, respectivamente (p= 0.007877 e w= 10) para 

manta e solo e (p= 0.01133 e w=69.5) para Equoterapia. Os parâmetros de frequência 

respiratória e temperatura retal, não tiveram diferença significativa. Estes resultados sugerem que 

os animais da equitação sofrem um esforço físico maior durante a terapia, mas tem 

condicionamento físico adequado. Vinte minutos após o exercício os parâmetros voltaram a 

normalidade, indicando que durante a atividade não houve estresse e nem esforço físico 

excessivo, o que também foi confirmado pela avaliação dos indicadores etológicos de estresse. 
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