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Equoterapia tem bons resultados
em pacientes vitimados por AVC
Foto: Divulgação

Depois de
terapia com
cavalos,
progressos
em aspectos
motores foram
consideráveis
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Paciente durante atividade no Centro Harmonia: grupo submetido à
equoterapia associada à fisioterapia apresentou uma melhora geral

significativa e comparativa”, explica.
Por 16 semanas, Fernanda realizou tratamento convencional aliado
à hipoterapia – assim chamada, uma
vez que os pacientes são dependentes
motores e não conseguem guiar o
cavalo sozinhos – em 10 voluntários
acompanhados no Ambulatório de
Fisioterapia do Hospital das Clínicas
(HC) da Unicamp. Todos que realizaram a hipoterapia apresentaram parecer médico favorável para a prática.
Foram selecionados pacientes
cuja enfermidade havia acontecido
há mais de um ano, apenas uma
vez e que já conseguiam andar. Era
necessário também que o comprometimento fosse maior nas pernas e
que não possuíssem nenhuma outra
comorbidade, como hipertensão ou
diabetes não-controlados. Neste período, foram realizadas duas avaliações

– uma no início e outra no final da
terapia – e, como forma de comparar
os dados, outro grupo de 10 pessoas
se submeteu, apenas, ao tratamento
convencional e também passou por
ambas as avaliações.
O período de tratamento aconteceu
no Centro de Equoterapia Harmonia, em
Campinas (SP), e envolveu exercícios
de equilíbrio, coordenação de membros
superiores e inferiores e postura. A
fisioterapeuta explica que a aplicação
da hipoterapia varia de acordo com o
paciente e com a resposta que se tem
a cada exercício, pois não há um programa específico a ser seguido. Mas,
na pesquisa, ela buscou padronizar a
terapêutica como forma de observar melhor o desempenho de cada um. Foram
avaliados o comprometimento motor, o
equilíbrio, o tônus muscular, a independência na marcha, a cadência dos passos
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equoterapia – prática
em que o cavalo é
utilizado para atingir
objetivos terapêuticos – mostrou-se
eficaz na recuperação de pacientes adultos que foram
vítimas de acidente vascular cerebral
(AVC). “Os pacientes tiveram melhora
na qualidade de vida e nos aspectos
motores dos membros inferiores, e
isto demonstra que a terapia com
cavalos pode estimular o paciente e
ainda ser muito gratificante”, avalia a
fisioterapeuta Fernanda Beinotti em
pesquisa de mestrado apresentada
na Faculdade de Ciências Médicas
(FCM), sob orientação do professor
Antonio Guilherme Borges Neto.
As terapias com cavalos são recentes
no Brasil – as primeiras experiências datam de 1989. Em geral, são conhecidos
quando aplicados em crianças com paralisia cerebral, déficit de aprendizagem,
Síndrome de Down e outros tipos de
doenças. Isto porque existem aspectos
lúdico e educacional no método. No
entanto, em pacientes adultos, relata
a fisioterapeuta, são pouquíssimos os
estudos que apontam para uma melhora
geral. Em indivíduos acometidos por
AVC, não existia nenhum registro na
literatura. “A maioria dos trabalhos
focando adultos com lesões neurológicas é constituída de estudos de casos
e não representa uma amostragem

A fisioterapeuta Fernanda
Beinotti, autora do estudo: terapia
estimula pacientes

e a qualidade de vida dos pacientes.
Segundo Fernanda, no cruzamento
estatístico dos dados as diferenças entre os grupos não aparecem de forma
incisiva. Por exemplo, o equilíbrio e a
independência na marcha apresentaram
melhora estatística, porém sem dife-

Nas n
bas
ca
rença entre os grupos, mostrando que
ambos melhoraram. “Se compararmos
de uma forma geral, os pacientes do grupo controle se mantiveram no mesmo
estágio. Alguns resultados apresentaram
melhora e outros até pioraram”.
O grupo submetido à equoterapia
associada à fisioterapia apresentou
uma melhora geral. Em vários aspectos foi possível notar os resultados
positivos e estatísticos, como é o caso
do comprometimento motor dos membros inferiores, do tônus dos flexores
plantares, do equilíbrio e da qualidade
de vida. Ademais, o grupo que realizou a hipoterapia apresentou uma melhora no padrão de marcha, tornando-a
mais próxima da marcha normal. A
cadência diminuiu e a velocidade do
andar aumentou, o que é considerado
normal tendo em vista que, quanto
mais rápido andar uma pessoa sem
déficit neurológico, menos passos
ela dará. Isso não foi encontrado no
grupo controle, pois eles aumentaram
a cadência e a velocidade.
Fernanda Beinotti lembra ainda
do aspecto afetivo que os pacientes
mantêm com o animal. Este foi outro
ponto, embora não mensurável, também observado nos resultados finais
pelos relatos dos indivíduos. “Dois
voluntários moravam em área rural e
depois da enfermidade não acreditavam que pudessem novamente montar
em um cavalo. Outro paciente nunca
havia montado e ficou emocionado
ao fazer isso pela primeira vez. É
bom lembrar que são pacientes que
sofreram muito com a doença e estão
em um período de recuperação dos
movimentos, além do trabalho na
parte emocional que impõe um cuidado maior. Por isso, o exercício com
cavalos pode levá-los à superação de
antigos e novos desafios”, argumenta.
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A psicologia e o ‘vestibular do futebol’

urante três meses, o psicólogo
Bruno José de Mattos prestou
assistência psicológica para
adolescentes e comissão técnica de
um time de futebol paulista que disputou a Copa São Paulo de Futebol
Júnior. Seu objetivo foi compreender
e refletir sobre a importância da atenção psicológica a ser dada para esses
jovens. Ele destaca ser fundamental a
figura de um profissional para orientar
os jogadores em todos os momentos
da formação esportiva. Prova disso
é que realizava, em média, quatro
atendimentos por dia. No entanto,
a grande maioria dos times não dispõe deste tipo de acompanhamento.
A Copa São Paulo de Futebol
Júnior, realizada anualmente no Estado de São Paulo, é considerada a
maior e mais importante competição
das categorias de base do futebol
brasileiro. Foi criada em 1969, por
iniciativa da Prefeitura de São Paulo
e hoje é organizada pela Federação
Paulista de Futebol. Trata-se de
uma vitrine para os empresários e
olheiros do mundo inteiro, que almejam levar os garotos bons de bola
para o exterior ou a grandes clubes.
Na última edição, o número de
equipes participantes chegou a 80,
sendo 25 jogadores em cada uma.
Mas, estimativas apontam que, em
média, apenas três jogadores de
cada equipe alcançam a tão sonhada
vaga em um time profissional após o
torneio. Final feliz para poucos e o
começo de um pesadelo para a maioria. “Ele é considerado o vestibular da
bola para milhares de jovens atletas
e não devemos esquecer que se trata
de adolescentes em uma fase da vida
de formação da identidade”, define o
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O psicólogo
Bruno José
de Mattos: “A
melhor forma de
ajudar o atleta é
promovendo seu
desenvolvimento
global”

psicólogo. Ele apresentou pesquisa
de mestrado na Faculdade de Educação Física (FEF), sob orientação
do professor Pedro José Winterstein.
O medo da não realização de um
sonho, explica Mattos, muitas vezes
tem início na primeira infância e sofre
forte influência afetiva dos seus familiares. Isto faz com que eles comecem
a pensar em questões existenciais,
como: Quem sou eu no mundo? O que
vou fazer da minha vida se eu não for
jogador de futebol? Terei o mesmo

carinho dos meus familiares e amigos
se fracassar? “É importante ressaltar
que a maioria desses jogadores é de
classe social baixa; eles abdicam de
muitas oportunidades na vida. Ademais, muitos não têm estudo, sendo
alguns semi-analfabetos”, argumenta.
O cenário mostra a importância
de um acompanhamento psicológico,
pois o encontro da realidade com
o contexto social da competição
gera níveis altíssimos de ansiedade. Uma experiência de vida dessa

magnitude, esclarece o psicólogo,
se frustrada e não amparada de forma salutar, futuramente pode gerar
angústias profundas, quadros de
depressão, crises de identidade, sentimentos de desvalia e impotência.
Além de psicólogo, o autor do
estudo também é professor de Educação Física. Ele acredita que a sua
pesquisa contribui para mostrar como
se dá um atendimento psicológico
em um time envolvendo tantas necessidades nesta área. Além disso, o

aspecto central do trabalho foi levar a
Psicologia Humanista da Abordagem
Centrada na Pessoa, preconizada por
Carl Ransom Rogers, para o esporte.
Esta linha de pensamento não se
limita a focar o atendimento psicológico em apenas um ponto crítico
da personalidade da pessoa, mas sim
trabalhá-la holisticamente. A teoria
é consagrada no ambiente clínico
e escolar, mas praticamente inovadora no esporte de alto rendimento.
Bruno Mattos alega que não pautou os resultados da sua pesquisa somente no desempenho dos jogadores
em campo. Ele apresenta relatos dos
atendimentos psicológicos prestados,
suas percepções e sentimentos diante dos acontecimentos. “A melhor
forma de ajudar o atleta é promovendo seu desenvolvimento global,
por meio de atitudes facilitadoras.
A pessoa atleta não é passível de
rótulo ou perfis psicológicos”, avalia.
Segundo o psicólogo, um dos depoimentos registrados retrata bem o
seu sentimento de dever cumprido no
período em que desenvolveu o estudo.
Um dos garotos teria dito ao grupo a
seguinte frase no final da última partida da competição: “A nossa vida não
termina aqui e nós vamos conseguir
seguir em frente”. Para Mattos, este foi
o maior resultado alcançado. (R.C.S.)
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