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VOCÊ SABE O QUE É A EQUOTERAPIA?

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação. A atividade exige a participação do corpo inteiro, o que contribui para o
desenvolvimento da força muscular, relaxamento e aperfeiçoamento da coordenação motora, além do equilíbrio
de pessoas com múltiplas deficiências.
Imagine uma pessoa que ficou
muito tempo sem andar e, agora,
UM POUCO DA HISTÓRIA!
precisa reaprender como se faz. Ela perdeu
estímulos importantes e, nesse caso, o cavalo
é como se fosse uma máquina capaz de ensinar
a forma correta de fazer os movimentos. É como se o Os primeiros registros da equoterapia remontam à Grécia Antiga. No século IV a.C.,
animal emprestasse as pernas dele ao paciente e o ensinasse o sábio Hipócrates - considerado uma das figuras mais importantes da história da
medicina - já atestava a eficácia da prática com cavalos na regeneração da saúde e no
a reordenar seus impulsos.
tratamento da insônia.
Outro detalhe importante: A Na era moderna, a equoterapia se tornou mais popular após a Primeira Guerra
interação com o cavalo - incluindo Mundial. Os soldados que voltavam da guerra com sequelas físicas e mentais eram
os primeiros contatos, os cuidados colocados para cavalgar, devido ao grande número de animais disponíveis. A partir de
preliminares, o ato de montar e o então, eles passaram a apresentar melhoras em todos os aspectos.
manuseio final - desenvolve, ainda, Entretanto, a equoterapia só começou a fazer parte de estudos acadêmicos anos depois.
Foi em 1967, nos Estados Unidos, que surgiu o primeiro
novas formas de socialização,
centro de equitação para pessoas com deficiência.
autoconfiança e autoestima.
No Brasil, o método passou a ser reconhecido no
fim da década de 80.

A aplicação da equoterapia requer uma série de cuidados. O primeiro deles é a formação de uma
equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, instrutores de equitação, guias-auxiliares,
auxiliares laterais e veterinários.
Outro quesito importante está relacionado à escolha do animal. A preferência é por machos castrados, dóceis e com
idade acima de dez anos. Os animais precisam, também, apresentar estrutura física simétrica e altura inferior a 1,50m.
A partir do preenchimento desses requisitos, a equipe responsável pelas sessões vai traçar a estratégia de acordo com
as necessidades dos pacientes. Uma das principais abordagens do programa diz respeito às fases de evolução da terapia.
A Associação Nacional de Equoterapia divide a técnica em quatro estágios:
Fase 1
HIPOTERAPIA
Fase 2
EDUCAÇÃO/REEDUCAÇÃO EQUESTRE
Fase 3
PRÉ-ESPORTIVA
Fase 4
ESPORTIVA PARAEQUESTRE

o paciente não possui condições físicas de se manter sozinho sobre o animal. Então, é necessária a
companhia de um terapeuta na montaria e de um auxiliar-guia.
registra a montaria individual e uma menor dependência do auxiliar.
contempla pacientes com domínio pleno do cavalo. Aqui, a equipe atua na orientação técnica de
inserção social do cavaleiro ou da amazona através do animal.
o paciente é encaminhado à uma escola de paraequitação e pode participar de competições.

PASSO A PASSO

As sessões podem variar de acordo com cada centro de equoterapia. Porém,
em geral, elas acontecem uma vez por semana e duram cerca de meia hora.
Ao chegar ao centro, o paciente participa do manejo, ou
seja,
dos cuidados com o animal, como alimentação
e higiene. Isso é importante para criar uma
maior aproximação, empatia e confiança
entre o cavalo e o praticante. Além
disso, já nos primeiros minutos de
contato com o animal, o corpo
humano libera substâncias
responsáveis por sensações
de bem-estar e prazer.

O próximo passo é preparar o cavalo para a montaria. Neste momento, o paciente
aprende a encilhá-lo e a montar. Quem não tem condições físicas de subir no animal
sozinho, recebe o auxílio dos guias.
A terceira etapa é um dos momentos mais
importantes. É quando o paciente já está
montado e começa a cavalgar. Nesse
instante, o corpo

Por isso, é de extrema importância que a terapia seja
realizada apenas com pacientes que foram submetidos
e aprovados em uma avaliação médica especializada.
EQUOTERAPIA NO AUTISMO

humano recebe estímulos sensoriais do animal e
começa a reorganizar seus movimentos por meio de um
comportamento adaptativo.
A maioria das pessoas pode realizar equoterapia. No entanto,
assim como em qualquer outro
Os principais são aqueles que têm:
tratamento, cada caso deve
Escoliose estrutural acima de 30 graus;
ser analisado cuidadosamente.
Cardiopatia aguda;
Existem alguns pacientes que
devem ter cuidados redobrados
Hérnia de disco;
com a técnica.
Hidrocefalia com válvula;
Alergia ao pelo do cavalo;
Luxação de ombro ou dos quadris.

A equoterapia alcança ótimos resultados nos pacientes
com autismo. Isso porque melhora a interação social,
a linguagem e a área emocional. O praticante também
aprende a superar alguns medos, melhora a expressão facial, olha nos olhos e busca
fazer amizade com os que estão presente nas sessões.
No entanto, cada criança tem suas necessidades. Portanto, os exercícios podem variar
de criança para criança, bem como o tempo em que os resultados podem começar a ser
notados.

VOCÊ SABIA?

Diante da importância da Equoterapia como método terapêutico e educacional, o deputado estadual
Subtenente Everton é autor de um Projeto de Lei que tem o objetivo de difundir a prática junto à sociedade
paranaense, além de homenagear os centros e associações do estado.
Além disso, diante da importância do tema, outra proposta, de autoria do deputado, propõe instituir, no calendário
oficial de eventos do Paraná, o Dia Estadual da Equoterapia, a ser comemorado, anualmente, em 10 de maio. A data
escolhida remete à criação da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), em 1989. Ela é uma
sociedade civil de caráter filantrópico, terapêutico, educativo, cultural, desportivo e assistencial
com atuação em todo território nacional, com sede em Brasília/DF.
POSSO CRIAR UM CENTRO DE EQUOTERAPIA PRIVADO?

Sem dúvida! Junte-se ao nosso grupo e faça a diferença na vida de milhares
de pessoas.
Fique atento, apenas, a alguns requisitos:
• Ter um espaço físico adequado com uma pista
de 40x60; além de todas as dependências
adaptados e uma rampa de acesso para
montaria.
• Espaço aberto com piquetes
para soltar os cavalos e realizar
um manejo adequado é
fundamental.

• Ter, no mínimo, dois cavalos de início que sejam bem treinados e em boas condições de
saúde.
• É importantíssima a contratação de profissionais especializados para compor uma equipe
básica exigida, de acordo com a Lei 13.830, de 2019, que regulamenta a atividade.
• Além disso, é fundamental procurar por uma empresa de contabilidade que faça todos os
trâmites necessários para a criação de um CNPJ.

• Não se esqueça de cadastrar o centro e o fisioterapeuta como responsável técnico no Crefito.
• Tenha a licença da vigilância sanitária e dos Bombeiros em dia!
• Os funcionários ou prestadores de serviço precisam estar registrados.
• Esteja atento aos materiais básicos para realizar os atendimentos: cabrestos, cabeçadas, guias longa e curta, mantas
adaptadas, cilhão e, pelo menos, uma sela.
• Por fim, não se esqueça de preparar e manter em dia os prontuários individuais para registro de frequência e evoluções
de cada sessão.
FINANCIAMENTO PARA
PROJETOS SOCIAIS

Mesmo sem ter o lucro como objetivo principal, as organizações do
terceiro setor dependem de fontes externas de financiamento para garantir
a sustentabilidade do negócio e a realização de suas ações. Vale ressaltar, que
a captação de recursos não necessariamente quer dizer apenas o financeiro, mas
também, os recursos humanos, como o trabalho voluntário e os recursos materiais,
como equipamentos, transporte etc, ou seja, os ativos necessários para o funcionamento de
qualquer projeto.

CROWDFUNDING

O financiamento coletivo ou o chamado crowdfunding é uma forma de
captação que se tornou tendência no Brasil e no mundo. Por meio dessa
ferramenta, a organização cria uma campanha de captação online, na
qual engaja todos aqueles que se identificam com a causa. No Brasil os
principais sites de financiamento coletivo são:
• Benfeitoria - benfeitoria.com
• Catarse - www.catarse.me
• Kickante - www.kickante.com.br
• Juntos - www.juntos.com.vc

FUNDOS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

O Art. 87 da Lei nº 8.069/1990 permite a doação para Fundos para a
Infância e Adolescência (FIA) de até 1% do Imposto de Renda de empresas
tributadas em Lucro Real e até 6% do Imposto de Renda de Pessoas Físicas
que fazem declaração completa. Todo município e estado brasileiro está apto
a receber doações, desde que seus respectivos Fundos, e o Fundo Nacional,
estejam regulares. Ou seja, podemos ter 5.570 fundos municipais, 27 fundos
estaduais e o Fundo Nacional, totalizando 5.598 Fundos.
PRONAS/PCD

O Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (PRONAS/PCD) tem a finalidade de captar e canalizar recursos
destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da
Pessoa com Deficiência (PCD), compreendendo a promoção, prevenção,
diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e indicação e
adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de
locomoção, em todo o ciclo de vida.
Informações:
https://www.saude.gov.br/acoes-eprogramas/pronon-pronas

LEI FEDERAL DE
INCENTIVO AO ESPORTE

A Lei de Incentivo ao Esporte - Lei
11.438/2006 - permite que empresas e
pessoas físicas invistam parte do que pagariam de
Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados
pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da
Cidadania. As empresas podem investir até 1% desse valor e as
pessoas físicas, até 6% do imposto devido.
Informações:
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte
PROESPORTE

O Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte
(Proesporte) foi instituído pela Lei nº 17.742/2013 e regulamentado
pelo Decreto 8560, em 2017. Seus recursos são destinados para
projetos de Formação Esportiva (aprendizagem e

vivência), Excelência
Esportiva (formação e
aperfeiçoamento de atleta de
rendimento) e Esporte Para a
Vida Toda Readaptação (para
toda a população, incluindo pessoas
idosas). As áreas seguem os parâmetros
presentes na Política de Esportes do Paraná
e os recursos são destinados levando-se em conta
critérios e requisitos conforme as áreas, categorias,
segmentos, abrangência e faixa orçamentária.
Informações:
http://www.esporte.pr.gov.br/Pagina/Proesporte-Lei-de-Incentivohome

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE - CURITIBA

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte (Decreto 1743/2017) prevê a
captação de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que são investidos
diretamente em projetos esportivos. O programa está disponível para atletas,
paratletas, profissionais em Educação Física no segmento Educação e entidades de
diversas modalidades esportivas cujo desempenho tem destacado o município em
disputas nacionais e internacionais. Os recursos são destinados às empresas para o
apoio em competições, viagens, alimentação, hospedagem e material esportivo.
Informações:
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/o-que-e-o-incentivo-ao-esporte/2980

PROCURE TAMBÉM OS PROGRAMAS DE INCENTIVO AO
ESPORTE DO SEU MUNICÍPIO

Nossos projetos
Projeto de Lei nº 160/2020
Projeto determina que os atendimentos devem ser feitos por uma equipe multiprofissional, composta por médico, médico veterinário
e profissionais como psicólogo, fisioterapeuta e da equitação. Também poderão fazer parte outros profissionais como pedagogo,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professores de educação física, que devem possuir curso específico de equoterapia.
Projeto de Lei nº 421/2020
Projeto visa instituir, no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, o Dia Estadual da Equoterapia, a ser comemorado, anualmente, no dia 10
de maio. A data escolhida remete à criação da Associação Nacional de Equoterapia (ANDE), em 10 de maio de 1989.

O mandato do Deputado Subtenente Everton tem seu
trabalho pautado nas seguintes áreas:
• Paradesporto
• Primeira Infância
• Autismo
• Doenças Raras
• ICMS
• Assistência Social

Subtenente Everton
Deputado Estadual do Paraná

Na Assembleia Legislativa do Paraná atua nas seguintes Comissões e Frentes Parlamentares:
• Comissão da Defesa do Consumidor
• Comissão da Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência
• Comissão da Segurança Pública
• Comissão do Esporte
• Comissão de Revisão e Constituição Legislativa
• Suplente na Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
• Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância
• Frente Parlamentar em Apoio e Defesa do Paradesporto
• Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social do Paraná
O Deputado Everton defende tudo que proporcione progresso, sucesso e melhores condições de vida para o povo do Paraná.
“Nosso trabalho tem como foco principal as pessoas”
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