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BATEMARQUE, Sabrina G. B. Os Benefícios da Equoterapia na Criança Portadora 

da Síndrome de down. 2017. 26. Trabalho de conclusão de curso Bacharel em 

Fisioterapia – Unic, Primavera do Leste, 2017. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi informar os benefícios do tratamento da Equoterapia na 
criança portadora da Síndrome de Down. Revelando a importância da estimulação 
precoce e assim tendo um bom desenvolvimento neuropsicomotor, onde a criança 
pode superar os seus limites e adquirir bons níveis de desempenho nas suas 
atividades diárias, dentre as superações estão, a autoconfiança e independência, 
tudo isso com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, juntamente com o 
fisioterapeuta. Mas para que isso seja propicio, deve haver uma interação da família, 
pois no momento do inicio do tratamento, como qualquer outro, ela se torna o elo 
principal para que assim, a abordagem do profissional com a criança possa se ter 
bons resultados no decorrer do tratamento. Para o desenvolvimento deste estudo 
foram utilizados livros, artigos e revistas científicas.  
  
 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Fisioterapia; Equoterapia; Estimulação 
Precoce; Desenvolvimento Neuropsicomotor. 
 

  



 

BATEMARQUE, Sabrina G. B. The Benefits of Equine Therapy in Children carrier of 

Down's Syndrome. 2017. 26. Trabalho de conclusão de curso Bacharel em 

Fisioterapia – Unic, Primavera do Leste, 2017. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to inform the treatment benefits of Equine Therapy in a 
child carrier of Down Syndrome. Revealing the importance of early stimulation and 
thus having a good achievement of developmental milestones, where the child can 
surpass their limits and acquire good levels of performance in their daily activities, 
among the achievements are, the self-confidence and independence, all this with the 
accompaniment of a multidisciplinary team, along with the physical therapist. But for 
this to be conducive, there should be an interaction of the family, because at the time 
of the beginning of the treatment, like any other, she becomes the main link to that as 
well, to approach the professional and the child can have good results in the course 
of the treatment. For the development of this study have been used books, articles 
and scientific journals.  

 
Key words: Down syndrome; Physical therapy; Equine therapy; Early stimulation; 
Achievement of developmental milestones.   
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down, uma alteração genética identificada como trissomia do 

cromossomo 21, é na grande maioria dos casos descoberta durante o 

acompanhamento do pré-natal, tendo algumas das características como exemplo, a 

baixa estatura, atraso mental, hipotonia elevada, limitação nas atividades motoras, 

mas com o acompanhamento especifico e precoce a criança diagnosticada, 

consegue ter uma vida independente e sem que as limitações que são 

características da patologia a impeça disto.  

Há um conjunto de tratamentos adequados e entre eles está a equoterapia, 

que apesar de se ser um tratamento antigo, os estudos estão sendo primordiais, 

demonstrando a quem não tem conhecimento da pratica terapeuta, as suas formas 

de tratamento como reabilitação direta e com isso vem descobrindo cada vez mais 

eficácia pelos resultados.  

O paciente tem uma interação direta com o cavalo ao ar livre, juntamente com 

o fisioterapeuta, o familiar, que quiser acompanha-lo durante a seção, e também 

equipe multidisciplinar que fizer parte do centro de equoterapia, isso o ajuda com 

bons resultados tanto nos aspectos físicos, estimulando melhora no equilíbrio, 

quanto à interação social, mental e emocional onde é estimulada a autoconfiança e 

autoestima que são fatores primordiais para a progressão do tratamento. 

Desta forma, por meio de uma interação psicossocial, quanto mais precoce o 

inicio do tratamento, mais rápida será alcançado o objetivo de melhorar a 

aprendizagem, concentração, cooperação, estimular o equilíbrio corporal e regular 

toda a musculatura trabalhada durante o exercício, com todo esse apoio 

multidisciplinar é fácil notar o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente. 

 Problema de Pesquisa 

Qual a importância da estimulação precoce no tratamento com a equoterapia, 

para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança portadora da SD?
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 Objetivos do Trabalho 

Geral: 

Apontar os benefícios do tratamento da equoterapia para a criança com SD, 

visando às melhoras no desempenho do paciente com o tratamento precoce para 

um bom desenvolvimento motor. 

Específicos: 

Relatar os prognósticos da SD, para que se tenha uma melhor compreensão 

sobre a patologia. 

 Analisar informações precisas do tratamento com a equoterapia, a sua 

influencia no estimulo do equilíbrio estático da criança tendo resultados positivos que 

possa lhes proporcionar uma maior capacidade de independência. 

Descrever a importância da estimulação precoce, visando toda a interação do 

paciente com a família durante o tratamento, possibilitando assim uma abordagem 

ampla do beneficio para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 

A pesquisa adotou a metodologia de levantamento bibliográfico, realizada 

através da base de dados: Google, Scielo, FisioWeb publicados de 2000 a 2016, de 

forma qualitativa e descritiva. Sendo imprescindíveis para o contexto criado, como 

em livros científicos com referências antigas, que serviram para complementar os 

dados retirados de artigos e revistas cientificas, assim sendo selecionados aqueles 

que abordavam os temas: Síndrome de Down; Fisioterapia; Equoterapia; 

Estimulação Precoce; Desenvolvimento Neuropsicomotor. O tema foi escolhido com 

o intuito de gerar informações e ser usado como um meio de facilitação para adquirir 

conhecimento às pessoas (sendo profissionais, estudantes ou até mesmo os 

familiares), que direta ou indiretamente, tem ligação ou interesse tanto pela SD, 

quanto pelo tratamento de equoterapia, que pode ser proposto a diversas outras 

patologias. 
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1. SINDROME DE DOWN 

 

A síndrome de down (SD) é caracterizada como condição genética, que leva 

seu portador a apresentar uma série de características físicas e mentais específicas. 

Esta síndrome é considerada uma das mais frequentes anomalias numéricas dos 

cromossomos autossômicos e representa a mais antiga causa genética de retardo 

mental (GONCALVES, 2003). 

Na trissomia do 21, a divisão cromossômica errônea durante a meiose 
resulta em um zigoto que tem três cromossomos 21, em vez de dois. 
Quando o embrião recém-iniciado começa a crescer, por divisão e 
duplicação, o cromossomo extra também é copiado e transmitido a cada 
nova célula. A consequência é que todas as células contêm esse 
cromossomo 21 extra. Esse tipo de síndrome de Down é chamado trissomia 
do 21 por não-disjunção, significando que resulta de falha na disjunção dos 
cromossomos do par 21 ou na divisão adequada no óvulo ou no 
espermatozoide (GUNDEREN, 2007, p. 22). 

 A primeira descrição clínica foi feita em 1866 pelo medico pediatra inglês 

John Langdon Down, que trabalhava no Hospital John Hopkins em Londres em uma 

enfermaria para pessoas com deficiência intelectual, e publicou um estudo descritivo 

e classificou estes pacientes de acordo com o fenótipo. Descreveu como “idiotia 

mongólica” aqueles com fissura palpebral oblíqua, nariz plano, baixa estatura e 

déficit intelectual (BRASIL, 2012). 

O diagnóstico em geral é feito pouco depois do nascimento, com base na 

presença de quatro a seis das seguintes características: hipotonia, pequena 

resposta de Moro, hiperflexibilidade articular, excesso de pele na parte posterior do 

pescoço, perfil facial achatado, fissuras palpebrais com inclinação para cima, 

anomalias auriculares externas, hipoplasia pélvica com ângulo acetabular raso, 

displasia da falange media do primeiro dedo e prega simiesca (prega palmar única) 

(LONG e CINTAS, 2001). 

Segundo Gunderen (2007) essa síndrome ocorre igualmente em meninos e 

meninas. É um dos defeitos congênitos mais comuns, apresentando-se em todas as 

raças, grupos étnicos, classes socioeconômicas e nacionalidades. Pode acontecer a 

qualquer pessoa.  

Além do retardo no desenvolvimento, distintos problemas de saúde podem 
surgir no portador da síndrome de Down: cardiopatia congênita (40%); 
hipotonia (100%); problemas de audição (50 a 70%); de visão (15 a 50%); 
alterações na coluna cervical (1 a 10%); distúrbios da tireoide (15%); 
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problemas neurológicos (5 a 10%); obesidade e envelhecimento precoce. 
Perante o desenvolvimento, a Síndrome de Down, embora seja de natureza 
subletal, pode ser considerada geneticamente letal quando se considera 
que 70–80% dos casos são eliminados prematuramente (MOREIRA, 2000, 
p. 97). 

Segundo Pereira (2015) a incidência da Síndrome de Down nos nascidos 

vivos é de aproximadamente 1 em cada 750; a incidência na concepção é mais de 

duas vezes essa taxa. A ocorrência da trissomia do 21, assim como de outras 

trissomias autossômicas, aumenta com a idade materna avançada (> 35 anos).  

A expectativa de vida das pessoas com SD aumentou consideravelmente a 

partir da segunda metade do século XX, devido aos progressos na área da saúde 

principalmente da cirurgia cardíaca. O aumento da sobrevida e do entendimento das 

potencialidades das pessoas com síndrome de Down levou à elaboração de 

diferentes programas educacionais, com vistas à escolarização, ao futuro 

profissional, à autonomia e à qualidade de vida (BRASIL, 2012). 

Os portadores da síndrome de Down apresentariam deficiência em relação a 

especificidade dos parâmetros de rigidez e abafamento, fato este que explicaria as 

manifestações clinicas que acompanham a hipotonia, tais como a extensão 

exagerada em nível das articulações (SHEPHERD, 1995).  

Janaina (2008) cita que a criança que nasceu com Síndrome de Down vai 

controlar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, engatinhar, andar e correr, exceto se 

houver algum comprometimento além da síndrome. Quando ela começa a andar há 

necessidade ainda de um trabalho especifico para o equilíbrio, a postura e a 

coordenação de movimentos. 

Segundo Ferreira (2008) em uma criança com desenvolvimento normal, 

primeiro são desenvolvidas as habilidades motoras grossas, para depois 

desenvolver as habilidades motoras finas. Entretanto, na criança com síndrome de 

Down, a fraqueza muscular, a hipotonicidade e as doenças cardíacas congênitas 

impedem essa sequência. Por isso, muitas vezes, a criança está apta em termos 

maturacionais a desenvolver a motricidade fina antes da motricidade grossa.  

As pessoas com síndrome costumam ser menores e ter um desenvolvimento 

físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. A maior parte dessas 
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pessoas tem retardo mental de leve a moderado, existindo uma grande variação na 

capacidade mental e no processo desenvolvimento das crianças com SD. O 

desenvolvimento motor destas crianças é mais lento, enquanto uma criança sem 

síndrome costuma caminhar com 12 a 14 meses de idade, as crianças afetadas pela 

síndrome geralmente aprende a andar com 15 a 36 meses, e o desenvolvimento da 

linguagem também é bastante atrasado (ARAKI, 2014). 

De acordo com Ferreira (2008, p. 17), a fisioterapia visa estimular 
desenvolvimento neuropsicomotor destas crianças, tendo como base o 
desenvolvimento normal, utilizando, para isso, métodos que propiciarão 
maior independência, autoconfiança e ampliação da relação com o meio 
ambiente. É de grande importância que este trabalho de estimulação seja 
realizado junto a bebês, pois as maiores aquisições neuropsicomotoras 
ocorrem nos primeiros anos de vida, sendo estes a base para seu bom 
desenvolvimento. Assim, tem como finalidade abranger a criação de 
condições para que possa ser explorado o potencial motor da criança, 
direcionando a mesma nas sucessivas etapas do desenvolvimento motor e 
auxiliando-a na aquisição de padrões essenciais e fundamentais do 
desenvolvimento. Sendo as características a normalização do tônus global; 
a inibição dos padrões anormais de movimentos e postura; a indução e 
facilitação dos movimentos normais; o aumento do limiar de sensibilidade 
tátil e cenestésica; o desenvolvimento de reações de proteção, retificação e 
equilíbrio (estático e dinâmico); a percepção corporal; a coordenação 
dinâmica global e visomotora; a aquisição de um relacionamento sócio 
emocional positivo e o desenvolvimento da atenção, concentração e 
compreensão. 

É importante realizar atividades para estimular o potencial da criança 

diariamente, buscando sempre o envolvimento familiar, a fim de que haja uma 

continuidade dentro de casa do que a criança vivencia na Fisioterapia. Isto 

proporcionará a criança uma melhora em todos os aspectos neuropsicomotor, 

enriquecendo a relação pais e filhos, além de aprimorar e auxiliar na relação 

fisioterapeuta/pais/pacientes (MORAIS, 2010). 

Estimular é fundamental, por isso a família deve contribuir muito desde o 
nascimento da criança. A grande importância da estimulação se dá pela 
necessidade da criança de vivenciar experiências que permitam seu 
desenvolvimento, respeitando sua deficiência e explorando suas 
habilidades. Estudos de estimulação que incluíra envolvimento dos pais 
indicaram um resultado mais positivo no desenvolvimento da criança com 
SD, enquanto estudos de intervenção precoce que não envolvem pais foram 
menos eficazes (FONSECA, 2009, p. 121.). 

 

A estimulação precoce tanto dos pais quanto da equipe multidisciplinar é 
indispensável; pois enfatiza funções e capacidade da criança para o seu 
melhor desenvolvimento. Devido a defasagem em seu desenvolvimento por 
características da síndrome, as crianças com SD nos primeiros meses de 
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vida apresentam inúmeros benefícios, o que facilitara melhores adaptações, 
objetivando promover maior integração da criança adequadamente à família 
e ao meio social, em contrapartida as crianças que chegam para a normal 
intervenção da equipe com idade avançada (ARAUJO; SANTOS, 2016, p. 
3). 

De acordo com Pereira (2015), na sequência do desenvolvimento do 

individuo, em primeiro lugar vem a postura, depois a ação motora, para depois vir a 

ação mental. E a estimulação é importante para qualquer criança com ou sem atraso 

no desenvolvimento, a criança Down tem essa necessidade muito mais inerente de 

experimentar situações e conviver com pessoas diferentes às de seu ambiente.  

Ainda segundo o autor, o desenvolvimento de uma criança se dá através de 

descobertas de si mesmo e do mundo que a rodeia. Os pais devem ser instruídos no 

sentido de organizar o ambiente da criança com a finalidade de promover a sua 

competência e reduzir ao mínimo as consequências da sua deficiência intelectual. 

Nada é impossível para um portador com Síndrome de Down ter a 
independência motora, mas não se devem fixar metas muito elevadas que 
possam de alguma forma inibir ou desmotivar a criança o que realmente 
conta é a superação dos seus próprios limites no dia-a-dia, por menor que 
seja. Nada impede que a criança com Síndrome de Down tenha problemas 
para conseguir a independência motora, pois, antigamente a falta de 
estimulação é o que trazia problemas, a criança ficava sem uma perspectiva 
de ter um lugar dentro da sociedade, o que já não ocorre nos dias de hoje. 
Para tanto varias especialidades da fisioterapia trabalha com a Síndrome de 
Down (JANAINA, 2008, p. 6). 
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2. EQUOTERAPIA  

 

 A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o 

cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar; nas áreas de Saúde, Educação e 

Equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de 

deficiência e/ou necessidades especiais (UZUN, 2005). 

Segundo Freire (1999, p.31) a equoterapia pode ajudar no desenvolvimento 
das sinergias funcionais. O individuo submetido ao tratamento aprende 
padrões de movimentos coordenados de controle de postura para manter 
seu centro de gravidade sobre a base dinâmica de suporte que é criado 
pelo movimento do cavalo. Assim, ele se transforma num participante ativo 
no processo de terapia, pode ser considerado, também, um parâmetro de 
controle ambiental para ajudar na reorganização de um movimento levando 
a novos padrões de movimentos coordenados.  

 A equoterapia, ainda segundo Freire (1999), favorece a reintegração 

social, que é estimulada pelo contato do individuo com outros pacientes, com a 

equipe e com o animal, aproximando-o desta maneira, cada vez mais, da sociedade 

na qual convive. A utilização do cavalo para o tratamento, além de sua função 

cinesioterápica, produz importante participação no aspecto psíquico, uma vez que o 

indivíduo usa o animal para desenvolver e modificar atitudes e comportamentos. 

Segundo Ferreira (2008) este recurso foi denominado Equoterapia pela 

Associação Nacional de Equoterapia (ANDEBRASIL), em 1999, por três motivos:  

 Homenagear o Latim, vernáculo do qual deriva o português – 

adotando o radical Equo derivado de Equus; 

 Homenagear Hipócrates que utilizava a palavra “Therapeia” para 

denominar aparte da medicina que trata da aplicação do 

conhecimento técnico científico no campo da reabilitação. Por esta 

razão adotou-se a palavra terapia e; 

 Por estarem adotando uma palavra ainda não existente no dicionário 

nacional, poderiam adotar princípios e normas fundamentais para 

esta técnica no Brasil. 

Para determinadas deficiências, pode-se selecionar o cavalo pela angulação 

da quartela, cuja grande angulação proporciona andamentos mais macios e suaves, 
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enquanto as de pouca angulação, andamentos mais duros e mais difíceis de o 

cavaleiro equilibrar-se (UZUN, 2005). 

Para Ferreira (2005), a grande vantagem da utilização do cavalo é que o 

praticante é incapaz de gerar os movimentos por si só. O cavalo gera os movimentos 

e os transmite ao cavaleiro, desencadeando o seu mecanismo de resposta. Apesar 

dos movimentos se processarem de maneira rápida, não impedem o seu 

entendimento pelo cérebro humano. 

O local, segundo Uzun (2005) deve ser seguro e tranquilo, de fácil acesso aos 

praticantes. O ambiente deve oferecer o contato com a natureza envolto a estímulos 

visuais que facilitem o bem estar do praticante, fazendo-o entrar em sintonia com o 

tipo de terapia que busca naquele momento, longe da poluição auditiva visual que só 

tendem a atrapalhar a concentração e pureza de resultados.  

De acordo com Campos (2007), dentre as indicações, podem ser citadas: 

paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, síndromes neurológicas (Down, West, 

Rett e outras), traumatismo cranioencefálico, déficits sensoriais, atraso maturativo, 

lesão raquimedular, autismo, hiperatividade, deficiência mental, alterações do 

comportamento, dificuldades da aprendizagem ou da linguagem etc. 

Ainda segundo o autor, existem algumas contraindicações (relativas ou 

absolutas) para a prática da Equoterapia. São elas: pessoas com síndrome de Down 

com menos de 3 anos e/ou com instabilidade atlantoaxial, ferimentos abertos, alergia 

ao pelo do cavalo, hiperlordose, luxações do ombro e/ou do quadril, escoliose acima 

de 40 graus, osteoporose, hérnia de disco, cardiopatias graves, epilepsia não 

controlada etc. 

De acordo com Ferreira (2005), os objetivos da equoterapia são:  

 A melhora do equilíbrio e da postura;  

 Desenvolve a coordenação de movimentos entre tronco, membros e 

visão, assim como a dissociação de cintura pélvica e escapular;  
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 Estimula a sensibilidade tátil, visual, auditiva e olfativa pelo ambiente e 

pelo uso do cavalo; - promove a organização e a consciência corporal;  

 Desenvolve a modulação tônica e estimula a força muscular;  

 Transferência de peso e indução a uma marcha melhor;  

 Oferece sensações de ritmo;  

 Aumenta a autoestima, facilitando a integração social;  

 Desenvolve a coordenação motora fina;  

 Estimula o bom funcionamento dos órgãos internos;  

 Ajuda a superar fobias, como a de altura e a de animais;  

 Melhora a memória, a concentração e a sequência de ações;  

 Motiva o aprendizado, encorajando o uso da linguagem; 

 Aumenta a capacidade de independência e de decisão em situações 

diversas. 

Segundo Meneghetti (2008), na equoterapia há a participação do corpo inteiro 

do praticante, contribuindo em seu desenvolvimento global. O praticante adquire um 

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

recebe inúmeros estímulos que chegam ao Sistema Nervoso Central.  

Ainda segundo o autor, os estímulos mais importantes recebidos pelo 

praticante de equoterapia com o cavalo ao passo são: regularização tônica, 

coordenação motora, ritmo, flexibilidade, fortalecimento muscular e sistema 

respiratório.  

O atendimento de equoterapia é planejado em função das necessidades e 

potencialidades do praticante, em que se incluem o estabelecimento de objetivos a 

serem atingidos e a consequente ênfase na área de aplicação pertinente (UZUN, 

2005). 
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Uzun (2005) observa ainda que com base no diagnostico apresentado são 

marcadas as sessões semanais, variando com cada quadro e com a dinâmica 

terapêutica já sendo realizada. A duração varia de 30 a 40 minutos, e em longo 

prazo varia de acordo com cada quadro seguindo os três programas básicos: 

hipnoterapia, educação-reeducação e pré-esportivo. 

A Equoterapia é uma alternativa de tratamento não medicamentoso em que 

se trabalham várias formas de desenvolvimento da criança Down, de forma lúdica, 

juntamente com o cavalo e em seu próprio ambiente natural (CAMPOS, 2007). 

  



19 
 

 

3. A ESTIMLAÇÃO PRECOCE COMO METODO DE INTERVENÇÃO 

FISIOTERAPEUTICA  

 

Santos (2013) acredita que, o tratamento fisioterapêutico é uma forma de 

oferecer a criança oportunidades adequadas de interagir e explorar ambientes com 

mais funcionalidade e independência. Desde o momento da concepção, o organismo 

humano tem uma organização biológica, um calendário maturativo e evolutivo, uma 

porta aberta à integração e à estimulação. As possibilidades motoras da criança 

evoluem amplamente de acordo com sua idade e chegam a ser cada vez mais 

variadas, completas e complexas (MARONESI et al., 2015). 

A intervenção fisioterapêutica é considerada precoce quando iniciada antes 
que os padrões de postura e movimentos atípicos tenham sido instalados, 
ou seja, nos primeiros quatro meses de idade do bebê seria a época 
essencial para se iniciar o programa. O tratamento precoce é indicado como 
uma forma de aumentar a interação do organismo com o ambiente, obtendo 
respostas motoras próximas ao padrão da normalidade e prevenindo a 
aprendizagem de padrões atípicos de movimento e postura (MATTOS, 
2010, p. 55).  

De acordo com Tassi (2014, p. 4), todos nós executamos movimentos 
reflexos, involuntários, inconscientes que somente cabe a nós mesmos 
sentir e modificar o próprio movimento em função da situação. Sendo assim, 
é importante colocar a criança à busca de novas situações para que ela 
coloque seu cérebro em funcionamento em busca de um resultado 
desejado, assim contribuirá não apenas para o desenvolvimento cognitivo, 
mas também para sua organização motora, sua autonomia e criatividade.  

À medida que ocorre o contato da criança com o meio, a motricidade 

estabelece cada vez mais dependência recíproca com a consciência, sendo que o 

progresso das estruturas motoras e neuro-perceptivas influi no grau de maturidade 

intelectual. Conforme a criança adquire comportamentos motores ocorre uma 

movimentação ativa e intencional, na mesma medida a criança vai conhecendo as 

suas possibilidades físicas, sensoriais e mentais (MARONESI, 2015). 

Cada criança apresenta seu padrão característico, mas deve exibir 

manifestações de desenvolvimento características da idade em que ela se encontra. 

Com sua evolução, há uma constante observação no crescimento das estruturas 

somáticas e aumento das possibilidades individuais de agir sobre o ambiente 

(FERNANI, 2011). 

Para que o desenvolvimento motor ocorra, a criança precisa passar por 

momentos de experimentação e erro, aprimorando as habilidades motoras; assim, o 

tratamento equoterápico tem grande influência nesse aspecto, uma vez que na 
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equoterapia observa-se um ajuste tônico, marcado pelo movimento automático de 

adaptação ritmado, o que facilita as informações proprioceptivas (TORQUATO et al., 

2013). 

A terminologia “estimulação precoce” é interpretada como uma técnica 

terapêutica que pretende abordar, de forma elaborada, vários estímulos que podem 

interferir na maturação da criança, com o propósito de estimular e facilitar posturas 

que favoreçam o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com determinada 

deficiência (SANTOS, 2013). 

A estimulação precoce é definida como uma medida de apoio integrado, 

centrado na criança e na família, mediante ações de natureza preventiva e 

habilitativa, designadamente no âmbito da educação, saúde e ação social, com vista 

a: a) assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento da criança com 

deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento, b) potenciar a melhoria 

das interações familiares e c) reforçar as competências familiares como suporte da 

sua progressiva capacitação e autonomia face à problemática da deficiência 

(MARONESI et al., 2015). 

De acordo com QUEIROZ (2013) a estimulação precoce proporciona a 

criança desenvolver-se em todos os aspectos, quanto mais precoce for à 

intervenção, prioritariamente antes dos três anos de idade, maior a possibilidade de 

prevenir e minimizar padrões de posturas e movimentos atípicos. Composta por 

exercícios que, visam o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, de acordo 

com a idade cronológica em que ela se encontra. Desse modo, torna-se 

indispensável intervir precocemente, evitando intercorrências decorrente de atrasos 

ou distúrbios do desenvolvimento motor.  

O desenvolvimento motor serviu para expressar um aspecto do processo 

desenvolvimentista total e está inter-relacionado às áreas cognitivas e afetivas do 

comportamento humano, sendo exercida uma ascendência psicológica ou intelectual 

por muitos fatores. O mérito do desenvolvimento motor ideal não deve ser 

minimizado ou considerado como secundária em relação a outras áreas do 

desenvolvimento. Portanto, o processo do desenvolvimento motor revela-se 

basicamente por alterações no comportamento motor, do bebê ao adulto, é um 

envolvido no processo permanente de aprender a mover-se eficientemente, em 
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reação ao que enfrentamos diariamente em um mundo em constante modificação 

(CARVALHO, 2015).  

Ainda segundo o autor, a motricidade global uma atividade conjunta que 

trabalha muitos conjuntos musculares em determinados períodos, tem como 

principal fundamento a origem da automação dos movimentos globais complexos. 

Outro elemento bem importante é o equilíbrio.  

Segundo Rocha e Neto (2012), o equilíbrio é a ação que diferencia 

segmentos corporais, sem domínio postural o cérebro não aprende, a motricidade 

não se desenvolve e a atividade simbólica resulta indubitavelmente afetada. Então, 

sem o equilíbrio necessário, o cérebro perde a orientação, não consegue 

economizar energia em seus movimentos, e o equilíbrio estático (capacidade de 

manter certa postura sobre uma base de sustentação) e o equilíbrio dinâmico 

(orientação controlada do corpo em situações de deslocamento no espaço com 

olhos abertos) são afetados.                                   

Crianças com desenvolvimento motor atípico, ou que se apresentam com 

risco de atrasos, merecem atenção e ações específicas, já que os problemas de 

coordenação e controle do movimento poderão se prolongar até a fase adulta. O 

autor ainda defende que a fisioterapia, enquanto área de conhecimento, tem a 

responsabilidade de contribuir com as pesquisas envolvendo o desenvolvimento 

infantil, especialmente as relacionadas à evolução da motricidade (WILLRICH; 

AZEVEDO; FERNANDES, 2008). 

De acordo com Queiroz (2013), crianças portadoras da SD desenvolvem 

controle postural semelhante ao de crianças com desenvolvimento neurológico 

normal, portanto a diferença consiste em déficits cronológicos para realizar os 

principais marcos motores, consequentemente são realizados com redução da 

velocidade e de coordenação motora tornando os movimentos desajeitados. Em 

geral comprovam-se alterações atípicas do controle postural, locomoção e 

manipulação de objetos. 

Segundo Guerrero et al., (2016), quanto mais precoce essa intervenção, 

maiores são as chances de diminuir a lacuna presente entre a idade cronológica e a 

idade do desenvolvimento motor. Além disso, é importante orientar a família dessas 

crianças, que estimulem os mesmos em casa, visto que o meio em que a criança 

está inserida interfere fortemente nesse desenvolvimento, dessa forma é de extrema 
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importância que a família estimule essas crianças em casa, atuando conjuntamente 

com a equipe multidisciplinar.  

Ribeiro et al., (2007), acredita que o potencial de desenvolvimento motor das 

crianças portadoras da SD pode ser aumentado com um trabalho de estimulação 

precoce específico. Mais que isso, parecem ter um potencial de desenvolvimento 

neuropsicomotor muito maior do que se podia supor até alguns anos atrás. A 

importância da fisioterapia na estimulação precoce e a eficiência da utilização de 

técnicas do método neuroevolutivo são importantes para promover aptidão motora e 

a participação dos pais durante o tratamento fisioterapêutico e acompanhamento 

individualizado da criança também são apontados como fatores primordiais para o 

sucesso da terapêutica. 
Os benefícios das atividades com o cavalo são atribuídos a uma 
combinação de estímulos sensoriais gerados pelo movimento produzido 
pelo passo do animal sob os sistemas básicos humanos que, em conjunto, 
resultam em uma integração motora e sensorial ampliada. Sendo assim, o 
favorecimento de um maior controle motor, aumento do tônus muscular, a 
repetição do movimento que provoca a reeducação do mecanismo de 
reflexos posturais, reações de equilíbrio e a percepção espaço-temporal dos 
vários segmentos corporais no espaço, somado a um fortalecimento 
muscular, explicaria as alterações observadas. Todavia, cabe ressaltar que 
o efeito da equoterapia é multifatorial, o que implica um conjunto de 
combinações e ajustes, contribuindo de maneira geral para o quadro do 
praticante (COPETTI et al., 2007,p. 506). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho tendo como objetivo principal, apresentar os 

benefícios da Equoterapia e também destacar a importância da estimulação 

precoce, para o desenvolvimento da criança. Uma boa interação psicossocial e 

juntamente com a estimulação da psicomotricidade, pode trazer inúmeros resultados 

positivos, o estudo da Equoterapia como intervenção fisioterapêutica e com seu 

amplo benefício é provado que a criança quando bem estimulada, com o 

acompanhamento necessário, é totalmente capaz de desenvolver-se e ser capaz de 

conquistar ações que uma criança sem o mesmo meio de estimulação não 

conseguiria, claro que tudo isso desencadeia muitos outros fatores, e a família é o 

fator predominante em todo esse processo de tratamento.   

A informação é fundamental, foi apresentado o histórico de uma patologia, 

talvez bem conhecida e estudada, por outro lado uma intervenção fisioterapêutica, 

quase tão pouco falada, mas com múltiplos benefícios para o praticante, que podem 

ser observados e vivenciados junto com sua família, acompanhado de uma equipe 

multidisciplinar, que com isso facilita a compreensão sobre o tratamento e assim a 

evolução acontece em conjunto.  

A SD, titulada em grandes campanhas como um cromossomo a mais de 

amor, é em se tratando de síndromes por causas genéticas, a mais conhecida e 

menos assustadora quando diagnosticada, principalmente que nem todo mundo que 

nasce com a SD é igual, cada qual com sua necessidade especifica.  

O acervo encontrado muitas vezes não está atualizado, algumas obras estão 

um pouco antigas, mas como a Equoterapia é um tratamento conservador, os 

estudos não ficam desfocados, informação e o conhecimento é tão pratico quanto o 

exercício. As pessoas que lerem poderá obter a informações necessárias à fim de 

quererem se aprofundar no assunto, pois a simplicidade em que a Equoterapia 

ganhou espaço como intervenção fisioterapêutica comparado ao tamanho do seu 

grau de evolução e benefício pode acarretar a curiosidade e com isso mais pessoas 

se interessam pelo conhecimento e a adquirir a essa modalidade de intervenção. 

Porém, os estudos devem ser intensificados, principalmente com o enfoque 

da estimulação precoce, sabendo a importância de evitar grandes modificações 

posturais e que o conhecimento da Equoterapia como intervenção fisioterapêutica, 

aumente a possibilidade desses resultados positivos. 
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