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No ano de 2009, iniciou-se 

no município o Projeto de 

Equoterapia, o mesmo, é um 

método terapêutico e 

educacional, que utiliza o 

cavalo dentro de uma 

abordagem multidisciplinar, 

nas áreas de saúde, 

educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais. O Projeto de 

lei foi desenvolvido e tem autoria do dentista, Everton Leal, onde na época ocupava o 

cargo de vereador, uma série de entidades sociais também apoiaram a causa. Segundo, 

Everton Leal, o projeto é uma realidade que veio para ficar, “Como profissional da saúde e 

ex vereador, fico muito feliz em ver a continuidade e apoio de todos os envolvidos. Ver a 

alegria e beneficiar as crianças a reabilitação ao meio social é muito gratificante”. 

Atualmente 17 pessoas de 4 a 35 anos participam do projeto, são eles, alunos da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), e filhos de militares do 4ºRCC. Segundo a fisioterapeuta, 

Alessandra Costa Moreira, depois de encaminhados pela instituição, avaliados e entregue 

o encaminhamento médico, os indicados, estão autorizados a praticar a equoterapia. O 

projeto é efetuado no Centro Hípico, Dr. Mário Ortiz de Vasconcellos e conta com 3 

cavalos. Cada criança permanece 30 minutos em cima do animal, com encontros 

semanais que ocorrem terças e quintas-feiras. A equipe que é formada pela 

fisioterapeuta, Alessandra Costa Moreira, a psicopedagoga, Iolaine Garcia e o instrutor de 

equitação do 4ºRCC, Sargento Dineck, realiza exercícios de coordenação, equilíbrio, 

alongamento e fortalecimento. “É um trabalho gratificante, vemos resultados positivos, 

inclusive temos como comprovar cientificamente a eficácia. Todas as crianças adoram, é 



uma terapia motivadora, uma atividade lúdica”, destacou Alessandra Costa Moreira. Em 

entrevista a Assessoria de Imprensa, o pai de uma participante, Cesar Prevedello, 

destacou o envolvimento de sua,filha, que tem paralisia cerebral, “Ela tem 10 anos e está 

inserida na equoterapia há 3, por indicação médica. É importante pois além de andar a 

cavalo também sai de casa, e socializa com outras crianças, perdendo o medo do animal. 

Vários medos e barreiras são vencidos, deixados para trás”. O trabalho é efetuado por 

uma parceria formada entre a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Saúde, 

Educação e Cultura e o 4ºRCC. A fisioterapeuta, Alessandra Costa Moreira e a 

psicopedagoga, Iolaine Garcia, estão inseridas no Projeto desde sua implantação há 5 

anos. O 4ºRCC, dispõe, do Centro Hípico, cavalos, instrutor de equitação e auxiliares. 

Encontros são proporcionados à equipe, pais e participantes, em datas relevantes como 

do Dia Nacional da Equoterapia, comemorado 9 de agosto e encerramento das atividades 

aos finais de ano. Psicólogos e fisioterapeutas também se encontram disponíveis nas 

Atenções Básicas de saúde para atender participantes do projeto. 


