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RESUMO
A presente pesquisa objetivou dissertar sobre a interface fonoaudiologia e equoterapia e sua direta
relação  com a  clínica  de  linguagem na  reabilitação  de  sujeitos  com deficiências.  A  análise  foi
realizada mediante a percepção e o conhecimento dos pais e/ou familiares dos praticantes, por
intermédio de uma pesquisa de campo. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de caráter
quali-quantitativo,  que  utilizou  de  um  questionário  produzido  como  instrumento  de  coleta  de
informações norteadas por 36 questões, sendo elas 32 objetivas e 4 dissertativas, para identificar o
conhecimento dos familiares de 71 praticantes do centro de equoterapia Marisa Tupan na cidade de
Maringá- PR. Após a análise dos resultados obtidos, pode-se evidenciar que a maioria dos pais e/ou
familiares  relatam  ganhos  no  processo  de  intervenção  da  equoterapia,  porém  há  pouco
conhecimento sobre a interface e os benefícios que a fonoaudiologia pode proporcionar na aquisição
e no desenvolvimento da linguagem desses praticantes nesse setting terapêutico. Conclui-se que a
fonoaudiologia e a equoterapia tem contribuição com a clínica de linguagem, contudo à necessidade
de motivação dos familiares sobre os benefícios exercidos pela equoterapia e, maiores divulgações
da fonoaudiologia com ênfase na linguagem nesse ambiente rico de estímulos.
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1 INTRODUÇÃO

A fonoaudiologia é uma área da saúde que objetiva a promoção, prevenção, habilitação e
reabilitação.  O  profissional  que  exerce  essa  função  deve  ter  como  intuito  propiciar  meios  de
significação que favoreça a comunicação de todos os sujeitos únicos e heterogêneos que anseiam
por  comunicar-se  independente  de  suas  limitações.  Segundo  Navarro  (2009),  o  surgimento  da
história da profissão da Fonoaudiologia se deu na década de 20, com o intuito de padronizar a
língua  oficial  do  Brasil,  através  de  um programa  do  governo  com os  sujeitos  que  apresentam
variações dialetais e que eram acusados de contamina-la pela diversidade cultural.

Para Lacerda et al (1998), a fonoaudiologia pode ser compreendida em duas áreas, sendo
eles, área da ciência humana, considerando a comunicação humana como objeto de estudo central
e,  área da saúde em relação às alterações da comunicação,  condição exclusivamente humana
permeada pela linguagem.

A  linguagem  sendo  uma  das  áreas  de  atuação  do  fonoaudiólogo  é  definida  como  uma
habilidade exclusivamente do homem de se expressar e se fazer compreender através da interação
com o meio em que está inserido, favorecendo a comunicação e a socialização.

De acordo com Franchi (1987), o sujeito se apropria do sistema linguístico, na medida em que
se constrói com o outro durante a interação social. O objeto linguístico se constitui, com o sujeito
locutor e aos outros como locutores.

Entre todos os locais de atuação do fonoaudiólogo, recentemente esse profissional passou a
exercer também suas funções em centros de equoterapia. 

Descrito pela a ANDE (1999), a equoterapia é uma abordagem terapêutica e educacional, que
utiliza  o  cavalo  dentro  das  áreas  da  saúde,  educação  e  equitação.   É  indicado  para  sujeitos

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

(crianças,  jovens  e  adultos)  com comprometimentos  motores,  mentais,  linguísticos,  emocionais,
sócio afetivo, educacionais entre outros.

De acordo com Antunes (1984), Freud, em seus trabalhos, já orientava andar a cavalo para
seus  pacientes,  pois,  comparava  o  “balanço”  do  animal  ao  andar  humano  e  ao  feto  no  útero
materno, proporcionando, assim, uma regressão.

Botelho,  Santos  e  Santos  (2008)  ressalvam  que  o  movimento  tridimensional  do  cavalo
influência de forma direta, os músculos da cavidade oral, laringe, músculos de controle postural e
respiração.

Para  os  autores,  Neves e Garrigue (2006),  a  importância  da  atuação fonoaudiológica  no
método da equoterapia é primordial, poderia realizar amplos objetivos na reabilitação de sujeitos
com deficiência e/ou necessidades especiais.

Sendo  assim,  o  objetivo  desse  estudo  foi  investigar  as  possíveis  relações  entre  a
fonoaudiologia e a equoterapia por intermédio das respostas dos pais e/ou familiares a partir de um
questionário. O estudo buscou-se verificar, as possíveis contribuições que ambas poderão trazer
para a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, nesse ambiente diferenciado e natural, rico em
estímulos que a equoterapia proporciona. Deste modo, devido à grande relevância da temática e
escassez  de  pesquisas  nessa  área,  enfatiza  a  importância  de  aprofundamento  na  área  da
fonoaudiologia  com  ênfase  na  linguagem,  pois  os  estudos  científicos  nessas  áreas  não  são
devidamente explorados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto  foi  aprovado  pelo  comitê  de  Ética  em Pesquisa  de  número  CAAE do  parecer
55207616.8.0000.5539 no  dia  5  de  Abril  de  2016.  O  presente  estudo  foi  realizado  através  de
pesquisa de campo de natureza qualiquantitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseado em
revisão bibliográfica. 

A amostra foi  realizada com os pais e/ou familiares de 71 praticantes da equoterapia. No
Centro de Equoterapia Marisa Tupan, situado no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro na
Cidade de Maringá – Paraná.  Para obter os resultados não foram utilizados nenhum critério de
exclusão ou seleção. 

Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  um  questionário  aplicado  em  uma  pesquisa
complementar (Iniciação Científica, sob o título, Fonoaudiologia e equoterapia: o que os pais sabem
sobre  essa  interface?,  alunas  Ethiele  Alves  de  Oliveira,  Maria  Heloisa  Rita  de  Souza  Guedes,
orientadora  Ana  Paula  Vila  Labigalini).  A  frequência  de  aplicação  do  questionário  pelas
pesquisadoras com os envolvidos na pesquisa foi realizada em média de três a cinco vezes por
semana, totalizando em 30 horas semanais, nos períodos matutino e vespertino.

A  apresentação  da  proposta   com  os  pais  e/ou  familiares  foi  realizada  por  meio  dos
profissionais  atuantes  na  equoterapia  (Fonoaudióloga,  Fisioterapeuta,  Psicóloga  e  Educadora
Especial) e posteriormente a pesquisadora, se apresentava, realizava o esclarecimento da pesquisa,
lia  o  termo de  consentimento  livre  e  esclarecido,  colhia  a  assinatura  do  mesmo em duas  vias
(deixado uma cópia para eles) e coletava as respostas do questionário que conteve 36 questões no
total, sendo 32 objetivas e 4 dissertativas, por meio de caneta, papel e prancha e/ou celular para
gravação das respostas dissertativas quando autorizadas. 

Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e analisados
estatisticamente com o auxílio do  Software Statistica 8.0. Foi realizada a avaliação de médias e
desvios padrão para as variáveis quantitativas. Já para as variáveis qualitativas foi utilizada tabelas
de frequências com percentual e teste  qui quadrado para verificar possíveis associações entre as
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variáveis quando comparados com o gênero, faixa etária e tempo na Equoterapia (em meses). O
nível de significância adotado nos testes foi de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as
associações cujo p<0,05.  

Dito  isso,  foi  confeccionado  um  folder  sobre  a  relação  e  os  benefícios  da  interface  da
fonoaudiologia  e  a  equoterapia  e,  por  meio  das  respostas  obtidas  com  apêndice  aplicado,
posteriormente  foi  realizada  uma  palestra  para  apresentação  final  dos  dados,  discussão  e
conhecimento da interface entre a fonoaudiologia e equoterapia, com a clínica de linguagem para os
pais e/ ou familiares. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados da aplicação serão expostos abaixo em tabelas:

Tabela 1: Distribuição de frequências das variáveis avaliadas segundo o tempo de Equoterapia em meses 
nos indivíduos praticantes de Equoterapia. Maringá, Paraná, 2016

Variáveis

Classificação do tempo na Equoterapia (meses)
pMenos de 6

meses
De 6 a 12

meses
De 12 a 24

meses
De 24 a 36

meses
Mais de 36

meses
n % n % n % n % n %  

Conhecimento que tem
fonoaudiólogo na Equoterapia

0,000
22*

Não 12 16,9 8 11,3 4 5,6 10 14,1 25 35,2

Sim 1 1,4 0 0,0 7 9,9 0 0,0 4 5,6

Conhece o trabalho da
Fonoaudiologia na Equoterapia

0,030
73*

Sim 4 5,6 2 2,8 5 7,0 1 1,4 18 25,4

Não 9 12,7 6 8,5 6 8,5 9 12,7 11 15,5

* p significativo pelo teste qui-quadrado considerando nível de significância de 5%.

Conforme apresentado na Tabela 1, o tempo de prática da atividade na equoterapia mostrou-
se estatisticamente relacionado com conhecimento dos pais e/ou familiares dos praticantes se tem
fonoaudiólogo na equoterapia e se conhecem o trabalho do fonoaudiólogo na equoterapia. Na tabela
é possível observar que somam 13 (18,3%) os que frequentam o centro de equoterapia a menos de
seis meses sendo que destes, 12 (92,1%) não possuem conhecimento que há fonoaudiólogo no
centro de equoterapia e 1 (7,9%) sabe que há fonoaudiólogo, 4 (30%) conhecem o trabalho do
fonoaudiólogo e 9 (70%) não conhecem. 

Os  que  praticam equoterapia  entre  6  e  12  meses  totalizaram 8  (11,3%)  dos  71  (100%)
entrevistados, todos os 8 (100%) afirmaram que não sabem que há um fonoaudiólogo na equipe, 2
(25%) afirmaram conhecer o trabalho do fonoaudiólogo no centro de equoterapia e 6 (75%) disseram
não conhecer.

Dos que praticam equoterapia entre 12 e 24 meses totalizam 11 (15,5%) dos 71 (100%)
entrevistados, destes 4 (36,3%) disseram não saber que há fonoaudiólogo na equipe e 7 (63,7%)
afirmaram saber,  5  (45,4%)  afirmaram conhecer  o  trabalho  do  fonoaudiólogo  e  6  (54,6%)  não
sabem.
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Já os que praticam entre 24 a 36 meses totalizaram 10 (14,1%), destes todos os 10 (100%)
afirmaram não saber que tem um fonoaudiólogo na equipe, 1 (10%) afirmou conhecer o trabalho do
fonoaudiólogo e 9 (90%) afirmaram não conhecer.

E por fim os que já  praticam equoterapia por mais de 36 meses totalizaram 29 (40,8%),
destes 25 (86,3%) afirmaram não saber que tem um fonoaudiólogo na equipe e 4 (13,7%) afirmaram
saber, 18 (62,1%) disseram conhecer o trabalho do fonoaudiólogo e 11 (37,9%) não.

Portanto,  ficou  evidente  que  independente  do  tempo  em  que  frequentam  o  centro  de
equoterapia 59 (83,1%) dos pais/familiares que responderam ao questionário não sabiam que há
fonoaudiólogo na equipe e 41 (57,9%) não conhecem o trabalho do fonoaudiólogo no centro de
equoterapia.

A  equipe  envolvida  na  Equoterapia  descrita  por  Lermontov  (2004),  objetiva  trabalhar  em
conjunto, porém na interdisciplinaridade com diversos momentos de transdisciplinaridade e busca-se
a melhora biopsicossocial de seus praticantes. A autora subdivide as áreas de acordo com o os
profissionais. Sendo elas: Profissionais da área da Saúde, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Psicóloga,
Terapeuta Ocupacional, Psicomotricista e Médico. Profissionais da área da Educação, Pedagogo,
Psicopedagogo e Professor de Educação Física. E Profissionais da área da Equitação e do trato
animal, Instrutor de Equitação, Auxiliar Guia, Tratador, Veterinário e Zootecnista. 

O papel do fonoaudiólogo no método da Equoterapia ressaltado por Santos (2000) surge com
uma  perspectiva  na  aquisição  e  desenvolvimento  da  linguagem,  propiciando  estímulos  em  um
ambiente diferenciado que foge das terapias cansativas e da patologização.

 
Tabela 2.  Distribuição de frequências das variáveis avaliadas segundo o tempo de Equoterapia em meses
nos indivíduos praticantes de Equoterapia, Maringá – PR, 2016

Variáveis

Classificação do tempo na Equoterapia (meses)
pMenos de 6

meses
De 6 a 12

meses
De 12 a 24

meses
De 24 a 36

meses
Mais de 36

meses
N % n % n % n % n %

Áreas de trabalho da fonoaudiologia
(Fala) 0,327

11Sim 12 16,9 7 9,9 11 15,5 7 9,9 25 35,2
Não 1 1,4 1 1,4 0 0,0 3 4,2 4 5,6
Áreas de trabalho da fonoaudiologia

(Linguagem) 0,288
54Sim 13 18,3 7 9,9 10 14,1 7 9,9 23 32,4

Não 0 0,0 1 1,4 1 1,4 3 4,2 6 8,5
Áreas de trabalho da fonoaudiologia

(Motricidade Orofacial) 0,251
30Sim 10 14,1 4 5,6 9 12,7 3 4,2 23 32,4

Não 3 4,2 4 5,6 2 2,8 7 9,9 6 8,5
Áreas de trabalho da fonoaudiologia

(Motor) 0,266
39Sim 9 12,7 4 5,6 10 14,1 4 5,6 19 26,8

Não 4 5,6 4 5,6 1 1,4 6 8,5 10 14,1
Áreas de trabalho da fonoaudiologia

(Audição) 0,612
47Sim 11 15,5 4 5,6 11 15,5 5 7,0 24 33,8

Não 2 2,8 4 5,6 0 0,0 5 7,0 5 7,0
Áreas de trabalho da fonoaudiologia

(Voz) 0,303
35Sim 8 11,3 6 8,5 10 14,1 5 7,0 21 29,6

Não 5 7,0 2 2,8 1 1,4 5 7,0 8 11,3
* p significativo pelo teste qui-quadrado considerando nível de significância de 5%.
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No tocante, no que se refere ao conhecimento dos entrevistados sobre as áreas de atuação

do  fonoaudiólogo,  ficou  evidenciado  que  independente  do  tempo  de  frequência  no  centro  de
equoterapia  a  maioria  dos  entrevistados  possui  conhecimento  sobre  ás  áreas  de  atuação  do
fonoaudiólogo, sendo assim, 62 (87,4%) afirmaram que o fonoaudiólogo atua na fala, 60 (84,3%)
disseram que o fonoaudiólogo atua sobre a linguagem, 49 (69%) afirmaram que o fonoaudiólogo
atua  em motricidade  orofacial,  46  (64,8%)  disseram atuar  sobre  a  parte  motora  e.  55  (77,4%)
disseram que o fonoaudiólogo atua na audição e 50 (76,4%) disseram que o fonoaudiólogo atua na
voz.

Cabe ressaltar que o surgimento da fonoaudiologia no Brasil seguido por Flosi e Fedosse
(2011) teve seu início na década de 20 no contexto de escolas públicas. Contudo, na década de 80
e 90, foi implantada na política nacional de saúde, isto é SUS (Sistema único de Saúde). Diante da
implementação  a  Fonoaudiologia,  iniciou  buscar  novas  formas  de  atuação,  com  destaque  em
prevenção e promoção da saúde. 

 Segundo  Labigalini  (2009)  o  fonoaudiólogo  é  visto  como  um  profissional  paramédico,
pertencente à área da saúde e/ou como professor particular que cuida de crianças que apresentam
algum  distúrbio  de  linguagem,  pertencente  também  a  área  de  ciências  humanas.  Portanto,  o
fonoaudiólogo nos dias atuais procura estabelecer sua real identidade.  

Seguindo a linha de raciocínio atualmente, a fonoaudiologia segue um caminho de diversos
autores pertencente a tradição, que não visem a subjetividade do indivíduo sendo eles, organicista.
Labigalini  (op.cit)  ressalta,  que  a  visão  da  tradicional  fonoaudiologia  não  impõe  somente  os
profissionais,  mas a população.  Nesse contexto,  a fala  propriamente dita da sociedade sobre a
Fonoaudiologia, é o discurso de “tratar a fala”. 

Pelo  que  foi  descrito,  observa-  se  nessa  pesquisa,  que  o  conhecimento  das  áreas  da
Fonoaudiologia  pela  percepção  dos  pais  e/ou  familiares  é  vago  e,  segue  a  linha  de  que
fonoaudiólogo deve “tratar a fala” apenas. Mesmo a analise apresentando aspectos positivos diante
dos resultados. Ao relatarem as áreas, ficou explicito que grande maioria optou por assinalarem
todas as opções,  porém não tinham entendimento,  demonstrando dúvidas durante aplicação do
questionário.  

Além das respostas objetivas dispostas a cima nas tabelas, também foi possível obter quatro
respostas  subjetivas  com  os  entrevistados,  a  grande  maioria  deles  apresentaram  os  mesmos
conhecimentos  sobre  os  questionamentos,  portanto,  foram  escolhidas  de  modo  aleatório  uma
resposta de 3 das 71 famílias entrevistadas. Desse modo foram feitos recortes das respostas e
transcritas abaixo, em cada questão realizada será apresentada uma resposta de famílias diferentes.

A) Como você se sente em relação à melhora da comunicação e qualidade de vida do
(a) seu (sua) filho (a) após o início da equoterapia?

Família 2: [...] Toda melhora a gente sente um alivio. [...] só dela compreender o que a gente
fala, mesmo que ela não fale. Já é uma grande coisa. Eu me sinto bem mais motivada como mãe.
Por que eu posso me comunicar melhor e ela pode me entender melhor. Pra mim é muito importante
que  ela  vem.  Não  só  pra  melhorar  equilíbrio,  de  vê  a  natureza,  de  vê  o  animal,  é  uma outra
realidade pra ela. Aqui ele vê como um passeio. 

Para Marra (2006), a tríade praticante-cavalo-terapeuta favorece no processo das habilidades
comunicativas. O ambiente equoterápico estimula a aquisição e o desenvolvimento de linguagem, a
criança  utiliza  expressões  faciais/corporais,  gestos,  olhares,  choros  para  compreender  e  ser
compreendida durante as atividades e solicitações feitas a ela.  
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O trabalho com a clínica de linguagem na equoterapia por intervenção da fonoaudiologia no
setting terapêutico não se isola durante as sessões terapêuticas, envolve o praticante do início ao
fim e permite um processo de forma lúdica e intensa, visto que se trabalha em meio ao verde da
natureza e o azul do céu. 

B)  Houve melhora significativa no convívio social do seu filho (a)?
Família 3: [...] Sim muito, hoje ela tem mais facilidade com o convívio na escola e em outros

lugares também.
Cavalcanti  (2015)  descreve,  durante  as  atividades  com  o  cavalo  a  equoterapia  tem  um

impacto que favorece no lado psíquico do praticante, estimulando experiências de percepção de
independência, autoconfiança, autoestima, liberdade, coragem, sendo assim desenvolve a calma e
melhora os comportamentos, atitudes e a socialização com o meio que está inserido. 

C) O que você conhecia sobre EQUOTERAPIA?
Família 4: [...]  Eu não tinha conhecimento. Comecei a conhecer a partir  do momento que

trouxemos ele pra praticar e,  através das reuniões que elas fazem nos meses, então esclarece
bastante dúvidas e a gente tem pesquisado também a respeito. 

Pode  observar-se  que  no  estudo  realizado  em  2006  com  mães  de  praticantes  sobre  a
percepção da equoterapia, diante da conclusão, as mães relataram ter conhecimento suficiente do
método, e o aspecto mais citado relacionado aos benefícios da equoterápica, atos motores seguido
de atos psicológicos. Contudo, 50% das mães que relataram melhor conhecimento e benefícios
equoterápico possui 3° grau completo e os outros 50% exerce a profissão do lar. 

Neste estudo, os pais e/ou familiares envolvidos na pesquisa, relataram ter conhecimento
superficial do método da equoterapia, seguido apenas de aspectos motores. Quanto as profissões e
escolaridade exercidas pelos pais e/ou familiares não foi uma variável analisada. 

Como dito anteriormente na revisão teórica que fundamentou esta pesquisa, cabe ressaltar
que a ANDE (1999),  define a equoterapia como um método de terapêutico que utiliza o cavalo
dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. 

Para se realizar equoterapia é imprescindível uma avaliação pelo profissional envolvido para
que as potencialidades e necessidades do praticante fique exposta para o auxílio do tratamento. 

Durante  a  abordagem  é  desenvolvido  a  força,  tonificação  e  relaxamento  muscular,
conscientização  do  corpo,  aperfeiçoamento  e  melhora  no  motor  e  equilíbrio.  Sendo  assim,
proporciona ganhos no desenvolvimento biopsicossocial dos praticantes envolvidos.

O cavalo é utilizado por favorecer os movimentos de quadril,  semelhante ao realizado na
marcha humana. Durante os movimentos é estimulado o controle de tronco e o deslocamento de
peso corporal, adequação dos tônus por meio dos estímulos proprioceptivos ritmados, intensifica o
equilíbrio estático e dinâmico, movimentos de rotação e de dissociação de cintura, age nos sistemas
vestibulares e sensorial e desenvolvimento biopsicossocial do homem.

A fonoaudiologia, busca propor situações, em que a comunicação exista ou se estabeleça por
meio da estimulação. O cavalo como agente terapêutico e o setting terapêutico rico em estímulos,
agem como "catalisadores"  da  terapia.  Durante  a  prática  equoterápica,  os  neurônios  estão  em
bombardeio de atividade sináptica, e com os sinais de input e output ocorrendo a todo momento, as
informações às quais o praticante está exposto, fixam-se nas redes com maior facilidade. 

Cabe ressaltar que prática fonoaudiólogica tem como objetivo propiciar meios alternativos de
significação que favoreça a compreensão e expressão dos praticantes.  É nessa linha de raciocino
que saliento a relevância da linguagem, posto isto, é um sistema de comunicação, de interação e de
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relação  com  o  meio.  Dessa  forma  o  ambiente  da  equoterapia  favorece  a  aquisição  e
desenvolvimento de linguagem pelas situações contextualizadas que o método propõe. 

3. CONCLUSÃO 

Após análise e discussão dos dados, concluiu-se com esta pesquisa, mediante ao que foi
apresentado nos resultados referente aos questionários aplicados, ficou evidenciado pelos pais e/ou
familiares que a fonoaudiologia e a equoterapia tem contribuição com a clínica de linguagem e, que
ambas promovem ganhos para o desenvolvimento biopsicossocial de forma lúdica dos praticantes
que utilizam desse método pela natureza que os cerca.  

Dessa forma, foi  verificado que os pais  e/ou familiares desse estudo tem percepção dos
benefícios adquiridos de forma geral  apresentada pelos praticantes na equoterapia. Sendo eles,
motivação, satisfação, alegria, melhora na comunicação, socialização e motor. Porém os sujeitos
envolvidos  na  pesquisa  não  souberam  relacionar  a  fonoaudiologia  com  a  aquisição  e  o
desenvolvimento da linguagem no picadeiro.

Diante  do  que  foi  abordado  é  valido  citar,  a  importância  de  pesquisas  na  área  da
fonoaudiologia e a equoterapia com ênfase na linguagem, para o enriquecimento de profissionais e
estudantes de áreas afins. Nessa concepção, que fomentam a área da equoterapia como disciplina
nos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Pedagogia, Educação
Física, Medicina e também divulgado para os cursos de graduações de outras áreas afins.

Posto isto, percebeu uma real necessidade de divulgações e orientações para os familiares
dos praticantes envolvidos e toda população, sobre os benefícios que a interface fonoaudiologia e a
equoterapia contribuem para clínica de linguagem e áreas afins, promovendo o desenvolvimento do
sujeito como um todo. Essas orientações podem ser realizadas por meio de reuniões com a famílias
dos praticantes, para maiores esclarecimentos sobre a equipe atuante da equoterapia, também é
valido utilizar de banners, folders, divulgação via rádio/tv, para se obter melhores motivações dos
pais  e/ou  familiares  para  que  haja  um  maior  engajamento  entre  a  tríade  sujeito,  família  e
equoterapeuta. 

Para  tanto  é  importante  salientar  que  todos  os  profissionais  atuantes  na  equoterapia
estimulem  o  sujeito  como  um  todo,  trabalhem  dentro  de  sua  área  de  atuação  a  aquisição  e
desenvolvimento da linguagem. 

Dessa forma, os resultados obtidos despertaram interesses em futuras pesquisas (para a
autora) e acredita- se que tenha contribuído cientificamente para ampliação de novos trabalhos para
outros pesquisadores para as áreas da fonoaudiologia, equoterapia e linguagem.
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