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RESUMO 

 

 

Esta monografia é fruto de pesquisa bibliográfica que visa estudar a possibilidade da 

utilização da equoterapia como ferramenta auxiliar para o tratamento de policiais doentes de 

alcoolismo. Considerando a existência da problemática na instituição da Polícia Militar do 

Rio Grande do Norte, o que urge a necessidade de uma atenção especial e, principalmente, 

buscar a indicação de um tratamento especializado, denominado de EQUOTERAPIA. 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 deficiências e/ou com necessidades especiais. Considerando que por se tratar de 

um método reconhecido como tratamento terapêutico, essa atividade requer normatização e 

fundamentos, surgindo a Associação Nacional de Equoterapia do Brasil (ANDE-BRASIL) 

que foi consolidada e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. A metodologia empregada, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, de análise qualitativa do conteúdo da literatura pesquisada. Enfatizamos para 

esta pesquisa o autor José Torquato Severo que descreve a equoterapia como reabilitação e 

tratamento para diversos problemas e limitações, sejam físicas, emocionais, comportamentais 

e neurológicas. Esse tratamento surge como alternativa e oportunidade de resgatar os policiais 

militares que sofrem da dependência química do álcool.  A Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte já dispõe, no seu organograma, da Unidade Policial de Cavalaria, o que facilitaria essa 

prática possibilitando ao policial a opção do tratamento. 

 

 

Palavras-chave: Polícia Militar. Alcoolismo. Equoterapia. 
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ABSTRACT 

 

 

This Monograph is the result of literature search aimed at studying the possibility of using 

hippoterapy as auxiliary tool in the treatment of military police in alcohol patients. 

Considering the existence of problems within the Military Police of the  Rio Grande do Norte, 

that there is urgent need of attencion and especially seek specialized treatment, which 

conventionally called  hippoterapy. Therapeutic method that uses the horse in 

interdisciplinary approach in the áreas of health, education and equitation seeking the 

development biopsychosocial of the peoples  with deficiencies and/or with special needs. 

Considering it is a recognized method of therapeutic treatment as, this activity requires 

standandization and foundations, with this, arises ANDE-BRASIL (National Association of 

Therapeutic Riding of the Brazil) that was consolidated and recognized by the Federal 

Council of Medicine and Education Department of the Education Department of the Federal 

District. The methodology employed, it is a literature review, qualitative analysis of content 

of literature. For this research emphasize the author Joseph Torquato Severo in describing the 

rehabilitation and equine therapy as treatment for various problems and limitations, whether 

physical, emotional, behavioral and neurological disorders.This treatment arises with choise 

and opportunity to deliver the military police who suffer from chemical dependence on 

alcohol. The Military Police of the Rio Grande do Norte has, in your organization, the police 

unit of cavalry, which would facilitate this practice, allowing the police the option of 

treatment. 

 

 

Keywords: Military Police. Alcoholism. Therapeutic riding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, a atividade do policial militar por incluir atendimento de 

ocorrências de alto grau de periculosidade, desenvolve estresse que se acumula, além de 

produzir distúrbios emocionais. Aliado a isso, os policiais militares podem ser induzidos ao 

alcoolismo, como mecanismo de fuga.  

Diante dessa realidade podemos afirmar que não existe uma única explicação para 

os motivos que levam o policial, ou mesmo qualquer outro ser humano, a se tornar um 

alcoolista. Sejam pelos motivos biológicos, psicológicos ou sociais, as vulnerabilidades, 

talvez sejam as maiores responsáveis em tornar uma pessoa dependente do álcool. Este é 

considerada uma substância psicoativa que pode interferir de forma significativa no 

funcionamento do cérebro e, conseqüentemente, vir a comprometer as funções cognitivas de 

um indivíduo, como memória, concentração, atenção, capacidades de planejamento, abstração 

e execução de ações complexas, dentre outras, o que evidentemente prejudica o desempenho e 

o rendimento de qualquer profissional em sua atividade.  

O alcoolismo é doença reconhecida formalmente pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). É uma enfermidade progressiva, incurável e fatal, que consta no Código 

Internacional de Doenças (CID), com as classificações 291 (psicose alcoólica), 303 (síndrome 

de dependência do álcool) e 305.0 (abuso do álcool sem dependência). 

Nesse sentido, surge a Equoterapia como uma possibilidade de tratamento para o 

policial que se encontra neste quadro clínico. Sabe-se, hoje, que existe um número 

considerável de policiais alcoolistas na corporação, dado que é extremamente preocupante 

tendo em vista a função primordial e original do policial militar. 

Dessa forma, são objetivos deste estudo analisar de que forma a equoterapia pode 

ser utilizada como ferramenta auxiliar no tratamento do policial militar doente de alcoolismo, 

já que atualmente é uma ferramenta terapêutica que vem sendo utilizada para diversos tipos 

de tratamento, e tem beneficiado várias pessoas com diversas necessidades, as quais estão 

sendo supridas e oportunizadas ao praticante uma melhor qualidade de vida, identificando as 

fragilidades existentes na corporação em relação ao alcoolismo, identificando os efeitos de 

segregação sobre o alcoolista, bem como suas principais dificuldades para o desempenho de 

sua atividade profissional. Esta pesquisa se justifica pela existência de casos de alcoolismo 

dentro das Instituições Policiais do Brasil, o que não difere da realidade da Polícia Militar do 

Rio Grande do Norte; Descrever os benefícios, as conseqüências e os impactos decorrentes da 
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criação do Centro de Equoterapia para os policiais militares alcoolistas; e propor a criação de 

um CE na Polícia Militar do Rio Grande do Norte.  

A motivação desta pesquisa deu-se em razão destes oficias se depararem com 

várias situações de alcoolismo dentro da Instituição Policial Militar, no seu cotidiano de 

trabalho, e com isso, buscamos alternativas de melhoria da qualidade de vida destes policiais 

para que a Instituição possa contribuir com o tratamento através da equoterapia que visa a 

reinclusão, a valorização e a reabilitação do policial militar para o desempenho de suas 

atividades diárias. 

O objeto de estudo é de relevante importância para conscientização da Polícia 

Militar do RN, que tem como missão constitucional a garantia da ordem pública à sociedade e 

pelo fato da profissão Policial Militar ser complexa, exigindo do profissional atitudes que são 

requisitos para o bom desenvolvimento da profissão como iniciativa, discernimento, 

versatilidade, lucidez, bom senso, educação dentre outros requisitos necessários para a devida 

atuação em diversas situações inerentes à Segurança Pública, onde muitas vezes o PM deve 

fazer suas intervenções, tomando as decisões para mediar qualquer situação de conflito em 

que se depare e para isso, o policial militar deve estar sempre em plenas condições física e 

mental.  

A sociedade, no contexto atual, exige segurança pública e para tal mister, se faz 

necessário, que o policial militar possua características essenciais para o desempenho da 

atividade como  iniciativa própria, bom senso, serenidade, lucidez, trato relacional , dentre 

outros que tornam-se requisitos essenciais para o desenvolvimento de suas atividades diárias e 

consequentemente manter a paz e a ordem pública. 

No aspecto acadêmico, a importância deste estudo contribuirá para uma melhor 

compreensão sobre as circunstâncias que levam o policial militar a ser portador do alcoolismo 

em decorrência da atividade que é desempenhada e para os estudantes da área de ciências da 

saúde, das ciências sociais e das ciências policiais, na esfera social é possibilitar a sociedade e 

em especial a Polícia Militar, para a conscientização da existência do problema dentro das 

Instituições policiais, devendo ser considerado como um grave problema social de Saúde 

Pública que necessita de tratamento, oportunizando o policial militar a opção do recurso 

terapêutico através da equoterapia, e não apenas excluindo-o ou simplesmente punindo-o. 

Diante de todos os benefícios possibilitados pela equoterapia, temos a convicção 

de que o Estado do Rio Grande do Norte, através do Regimento de Polícia Montada João 

Fernandes de Almeida possa implantar em sua estrutura organizacional um Centro de 
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Equoterapia, possibilitando atender policiais militares, que por alguma circunstância, se 

tornaram dependentes químicos do álcool.  

Assim, acreditamos que a concretização desta proposta seja favorável, tendo em 

vista que o Estado do Rio Grande do Norte, através da Polícia Militar dispõe em sua estrutura 

física e organizacional um corpo de profissionais habilitados para comporem a equipe 

multidisciplinar, na qual deverá ser constituída inicialmente por três profissionais, sendo 

esses: 01 fisioterapeuta, 01 psicólogo e 01 profissional de equitação, podendo também 

integrar-se a equipe outros profissionais, sendo eles tais como: psiquiatras, pedagogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogo, veterinário, médico, terapeuta ocupacional, assistente social 

a depender da proposta que for sugerida e esse profissionais avaliarão cada caso e 

encaminharão para o devido programa, o que possibilitará um grande avanço Institucional.  

A metodologia usada foi com base na pesquisa bibliográfica que possibilitou a 

discussão e aprofundamento do tema proposto. Para a realização da presente pesquisa foram 

reunidas publicações nacionais acerca do assunto, abrangendo artigos, livros e documentos 

oficiais. Dentre os autores que analisam e discutem sobre o assunto se destacam: Severo, 

Cruz, Medeiros e Freire. A observação, que segundo Lakatos (2010, p.275) “a observação é 

técnica de coleta de dados para conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade”. A observação contribui para que o pesquisador na 

identificação e obtenção de provas a respeito dos objetivos sobre os quais os indivíduos não 

têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Desempenha papel importante nos 

processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato 

mais direto com a realidade.  

Realizamos uma entrevista com a Sra. Débora Antunes Pousa, Presidenta do 

Centro de Equoterapia do Rio Grande do Norte(CERN). Segundo Lakatos (2010, p.278), “a 

entrevista representa um instrumento básico para a coleta dos dados que interessam a 

pesquisa”. Além de tratar de uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, que 

pode proporcionar resultado satisfatório e informações necessárias. O objetivo da entrevista é 

compreender as perspectivas e experiências dos entrevistados.  

Esta monografia está dividida em três capítulos, onde o primeiro visa apresentar 

os conceitos do alcoolismo e apresentar uma panorâmica da realidade dessa problemática nas 

Instituições Policiais Militares do Brasil e, o segundo focaliza as considerações sobre a 

equoteparia, apresentando as diferentes alternativas de possibilidade de tratamento para 

diversas dificuldades e deficiências incluindo o alcoolismo.  
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No último capítulo, apresentaremos a proposta de implantação de um centro de 

equoterapia, indicando o cavalo ideal para a equoterapia, manejo e trato do cavalo, materiais 

necessários para um Centro de Equoterapia, sugerindo na organização de cavalaria de um 

Centro de Equoterapia, buscando Parcerias e Apoio de Entidades e Instituições da 

Comunidade. Discutindo ainda propostas e possíveis alternativas que contribuam para uma 

política de qualidade de vida e por fim, apresentaremos as considerações finais da referida 

pesquisa.  
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA, ORIGEM E CONCEITO DO ÁLCOOL 

 

 

Documentos históricos, como o Código de Hamurabi
1,

 constam informações sobre 

o uso do álcool, que regulamentava a comercialização das bebidas alcoólicas. A própria 

Bíblia, no velho testamento, menciona o consumo de bebidas alcoólicas e descreve casos 

isolados de embriaguez (FORTES, CARDOSO, 1991).  

A droga psicoativa mais utilizada pela Humanidade, e que vem sendo fonte de 

estudos e pesquisas, revelam desde o velho testamento, que é o álcool. Foram descritas 

também, desde aquela época, características da própria substância o aumento do consumo, 

hoje difundido como tolerância (MATHEW, 1992). 

Após o advento da destilação, o que facilitou e ampliou a sua comercialização, o 

consumo do álcool passou a ser mais freqüente e abusivo, contrastando com a situação 

anterior em que o álcool era associado a eventos religiosos ou festivos. Com isso, “beber 

excessivamente”, ou seja, na forma de abuso, passou a ser considerado um comportamento de 

pecador, passando a ser utilizado como meio de controle e incorporado às regras morais. 

Assim, com a ascensão do Cristianismo, a Igreja Católica começa a assumir outra posição 

quanto ao consumo das bebidas alcoólicas, passando a exercer forte controle Social. 

Tanto na Europa, assim como nos Estados Unidos, o consumo de álcool aumentou 

consideravelmente após a Revolução Industrial. Na Inglaterra, Thomas Trottes, no final do 

séc. XVIII publicou trabalhos onde considerava a embriaguez uma doença. Em 1849, na 

Suécia, após a publicação do trabalho de Magnus Huss, “Alcoolismus Chronicus” o termo 

“alcoolismo” foi usado como sinônimo de “ebriedade” e pela primeira vez na Europa o 

conceito de doença foi difundido pelo mundo. (FORTES, 1975; EDWARS etal,1994). 

Nos Estados Unidos, 1919, foi aprovada a ”lei de proibição, em nome da saúde 

pública, da moral e da proteção do indivíduo contra os maus hábitos“, esta lei exigia a 

abstinência total do uso de bebidas alcoólicas. Nos primeiros anos houve uma redução no 

consumo de bebidas alcoólicas e uma queda na incidência de cirrose hepática, das 

perturbações psíquicas, contravenções e criminalidades atribuídas aos alcoólicos.  

Na visão de Fortes e Cardoso (1991, p.48) com o passar dos anos, a situação foi se 

tornando complexa e a proibição favoreceu outra forma de contravenção, o contrabando, o 

dolo, a corrupção e o crime, acompanhados pela retomada e o aumento do uso de bebidas 

                                                 
1
 Imperador dos Sumérios. Povos da Ásia que viveram na Idade Antiga.   
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alcoólicas. Foi justamente por esses motivos que em 1952, o então Presidente eleito Franklin 

Roosevelt, resolveu revogar a referida Lei.  

O álcool pode ser considerado como a droga mais comercializada em razão de sua 

disponibilidade, do baixo custo quando comparado com outros psicotrópicos, alem de 

fornecer energia, apesar de ser considerada uma “energia vazia
2
”.  

A primeira definição de alcoólatra
3 

utilizada pela Organização Mundial de Saúde-

OMS, é de Jellinek (apud FORTES, CARDOSO, 1991, p.19). 

Em 1937, o médico americano Jellinek, baseou suas pesquisas científicas  

desenvolvendo uma nova concepção sobre o alcoolismo, estudando sobre vários pontos de 

vistas – fisiológico, cultural e social , classificando seus pacientes em função do consumo do 

álcool em alfa, beta, gama , delta e épsilon (Edwards, 1992). 

O álcool é uma substância psicoativa legal e socialmente aceita. Conforme o 

Ministério da Saúde do Brasil (MS, 2003), essa substância causa a dependência conhecida 

como alcoolismo. Em 1956, a Organização Mundial de Saúde posiciona-se no sentido de 

considerar o alcoolismo como doença. Embora não inclua em seu manual a expressão 

alcoolismo, mas “Síndrome de Dependência do Álcool”, atribuindo a classificação no Código 

Internacional n. 303 para a doença. (Edwards et al., 1976) 

A Organização Mundial de Saúde define alcoolismo como uma grave doença 

crônica que engloba sintomas que vão da compulsão, perda de controle motor, dependência 

física e tolerância.  

Fortes (1975) cita um conceito mais recente da OMS sobre o alcoolismo que 

define da seguinte forma: "Alcoolismo é uma doença de natureza complexa, na qual o álcool 

atua como fator determinante sobre causas psicossomáticas preexistentes no indivíduo e para 

cujo tratamento é preciso recorrer a processos profiláticos e terapêuticos de grande 

amplitude". Na literatura médica, por volta do Séc. 385 A.C, Hipocrates descreveu o uso do 

álcool com um fator predisponente a várias doenças e relatou a respeito do Delirium Tremens
4
 

(FORTES, 1975). 

No Brasil, a complexa questão da conceituação do alcoolismo, especificamente 

alcoolismo crônico, foi tratada pelo professor Aníbal Cipriano da Silveira Santos, em 1964. 

                                                 
2
 Energia vazia – as calorias que são geradas do álcool não são associadas as proteínas, sais minerais e vitaminas. 

3
 Alcoólatras são bebedores excessivos, cuja dependência do álcool chega a ponto de acarretar-lhes perturbações  

mentais evidentes , manifestações afetando a saúde física e mental, suas reações individuais, seu comportamento 

sócio-econômico ou pródomos de perturbações desse gênero e que, por isso, necessitam de tratamento. 
4
 Delirium Tremens é uma forma grave de síndrome de abstinência do álcool. (DALGALARRONDO, 2008, 

p.349). 
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(Fortes & Cardoso, 1991, p.38) afirma que o professor Aníbal separa dipsomania
5
 e 

alcoolismo habitual por estado de carência, considerando o primeiro como distúrbio instintivo 

de caráter periódico e o segundo, ingestão de álcool como suprimento alimentar. 

O álcool é uma droga que no ser humano produz um duplo efeito: ora atua como 

depressor, ora um estimulante, que se traduz pela liberação das inibições, diminuição da 

autocrítica, etc. Quando usado em pequena quantidade é um estimulante regozijador e se em 

quantidades maiores, age como sedativo. Assim o álcool, pode atuar no organismo como 

excitante ou depressivo. 

O dependente químico representa culturalmente o estereótipo do “bêbado” ou 

“viciado” um indivíduo com características questionáveis que produz uma estranheza social 

devido ao desprezo com a própria situação. Age como alguém que rompeu com as amarras da 

concordância sócio-cultural, o alcoólatras anestesia a consciência menosprezando a 

responsabilidade para consigo e para com os outros que estão em sua volta. 

Nesse sentido, o alcoolismo atinge, indiscriminadamente, pessoas de ambos os 

sexos, independentemente de idade, classe social ou econômica, grupo religioso, ou nível de 

escolaridade. Puel (1991, p.25) afirma que nem mesmo os usuários habituais compreendem 

exatamente como o álcool os afeta.  

Assim, o alcoolismo não é apenas o conjunto de problemas relacionados ao 

consumo do álcool, podendo ser entendido como vício de ingestão excessiva e regular de 

bebidas alcoólicas, e todas as conseqüências decorrentes. O uso do álcool ocasiona vários 

problemas, principalmente, um deles que é mais conhecido como o alcoolismo, que se 

relaciona com o consumo crônico do álcool. O alcoolismo é um problema muito sério que 

provoca várias repercussões de ordens sociais.  

A pessoa fica no estágio de embriaguez quando a quantidade de álcool ingerida é 

maior que a velocidade de sua metabolização no organismo. Com isso, o embriagado 

apresenta algumas modificações como a fala fica pastosa, a coordenação motora começa a 

diminuir, as reações ficam retardadas, os reflexos diminuídos, a visão e audição ficam 

comprometidos, ao mesmo tempo em que ocorre o comprometimento da crítica e  

consequentemente a diminuição das inibições comportamentais.  

A OMS (1987) considera moderado o consumo de álcool até 24 gramas de álcool 

por dia repartidas pelas duas principais refeições para os homens e até 16 gramas por dia para 

as mulheres. 

                                                 
5
Dipsomania estado em que o indivíduo bebe vários dias sem parar, entrando e saindo do quadro abruptamente. 
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Nesse sentido, o álcool pode ser considerado como a droga mais comercializada 

do planeta, em razão do seu baixo custo, de seu fácil acesso a compra, de sua legalização o 

que acaba ocasionando um sério problema de saúde pública. 

Os efeitos imediatos do consumo de álcool incluem desidratação celular, irritação 

do trato gastro-intestinal e depressão do sistema nervoso central com diminuição das funções 

cerebrais. Estas, por sua vez, implicam diminuição da memória, diminuição da capacidade de 

julgar, diminuição da acuidade visual e auditiva, liberta de inibições, provoca euforia, 

discurso arrastado e falta de coordenação motora. A longo do tempo as conseqüências são o 

aumento da probabilidade de contrair cancro, cirrose, pancreatite, úlceras, doença cardíaca e 

adquirir uma dependência. 

A dependência do álcool (DSM-IV-TR, 2002), já se caracteriza, principalmente, 

pela existência de tolerância à substância ou por sintomas de abstinência. Para existir uma 

história de abstinência, tem de estar implícito um consumo de uma substância, que se faz de 

forma continuada, prolongada e excessiva, neste caso, o álcool. 

A abstinência caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas que se manifestam de 

forma mais ou menos acentuada, mas sempre difíceis de ultrapassar. Os indivíduos na 

tentativa de evitarem estas experiências continuam o consumo. A abstinência traduz uma 

paragem no consumo prolongado de álcool, e inclui sintomas tais como agitação psicomotora, 

ansiedade, tremor das mãos, náuseas e vômitos e ainda alucinações em casos mais graves. 

Nesse estágio da doença (o alcoolismo), a dependência física é visível e a 

substância psicoativa, no caso o álcool, é considerado pelo dependente como um remédio que 

atenua todo o sofrimento conseqüente da crise de abstinência. Ocorre degeneração 

biopsicossocial de forma explícita e o dependente torna-se capaz de ingerir qualquer produto 

que contenha etanol. 

Assim, alcoolismo é, portanto, um conjunto de diagnósticos, já que deve ser 

analisado em toda a sua complexidade, pois existe a abstinência, a dependência, o abuso (uso 

excessivo, porém não continuado), intoxicação por álcool (Embriaguez). Síndromes 

amnéstica (perdas restritas de memória), demencial, alucinatória, delirante, de humor. 

Distúrbios de ansiedade, sexuais, de sono e por fim delirium tremens, que pode levar a morte.  

 

 

 

 

 



19 

 

2.1 O ALCOOLISMO NO CONTEXTO MILITAR 

 

 

Para proteger a sociedade as leis são permanentemente aprimoradas, sendo a 

Polícia Militar, uma das responsáveis pelo policiamento preventivo, repressivo e educativo. A 

principal missão constitucional da polícia Militar do Rio Grande do Norte é a manutenção da 

ordem pública, que atua diretamente com a sociedade. 

Nesse sentido, a atividade policial basicamente é aquela desenvolvida para 

assegurar a convivência pacífica através das regras sociais, garantindo o exercício dos direitos 

e o cumprimento de regras estabelecidas legalmente. 

A palavra “Policia” surge da Grécia, provindo do termo grego “Politéia” e do 

latim “politia”, e é um conjunto de leis ou regras impostas ao cidadão, com a finalidade de 

assegurar a moral, a ordem e a Segurança Pública (FILHO, 2006, p.1). 

Com o passar dos anos e o desenvolvimentos das sociedades, a Polícia Militar 

surge como uma instituição pública de prestação de serviços, com o propósito de fazer valer o 

direito à segurança. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal, ficando 

estabelecida no caput no art. 144 da Constituição Federal que Segurança Pública é dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Policia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis; Polícias Militares e 

corpos de Bombeiros Militares. 

A missão constitucional da polícia militar, de acordo com o que preconiza o § 5 

da CFB estabelece que “Às Polícias Militares cabem a Polícia Ostensiva e a preservação da 

ordem pública”. Sendo assim, pode-se dizer que a atividade do policial sofre pressões 

decorrentes tanto da organização do trabalho quanto dos fenômenos sociais. 

A Polícia Militar como órgão repressor e que lida diariamente com a sociedade é 

uma profissão que gera muito estresse e, sem sombra de dúvidas o policial é submetido a 

situações desgastantes que colocam em risco a própria vida, o que exige seu preparo físico e 

emocional. 

Dentre outros requisitos, a saúde mental é mais exigida para o bom desempenho 

do trabalho policial, pois aprender a lidar com as adversidades e ter o controle emocional para 

conciliar qualquer situação conflituosa, apesar de ser uma tarefa nobre é muito dura e árdua 

na vida de qualquer ser humano. 
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Dejours apud Benedicto el all (2007) discute a existência de quatro fatores que 

contribuem para a demanda excessiva de agentes estressores no trabalho, a saber: urgência de 

tempo; responsabilidade excessiva; falta de apoio; expectativas excessivas de nós mesmos e 

daqueles que nos cercam. Para os policiais militares, a urgência de tempo é prerrogativa da 

ação profissional, posto que a situação de crise e intervenção da polícia ostensiva 
6
exige uma 

ação rápida. O tempo é determinante do sucesso das ações e da capacidade de prever, impedir 

e resolver situações de crise. 

No que se refere à responsabilidade excessiva, vale considerar o objetivo do 

Policial Militar, qual seja o de garantir a ordem pública através de atos de prevenção e 

repressão. Assim, os agentes de segurança carregam a responsabilidade de garantir uma 

situação de convivência pacifica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos 

vigentes na sociedade (RN, 1976), mesmo quando diversos fatores colaboram em sentido 

contrário. 

O profissional de segurança pública, mais especificamente, o policial militar, 

carrega implícito em seu papel a responsabilidade de promover o bem-estar da população, 

mantendo a calma, controle e coerência em suas ações. Tais fatos levam-no a defrontar-se o 

tempo todo com a polaridade: expectativas versus limitação, além de favorecer um intenso 

gasto de energia, na busca pela manutenção de estereótipos e representações, reforçando a 

imagem de força e imunidade.  

A Oscilação do ritmo emocional do policial militar também é proporcionada pela 

necessidade de sempre corresponder positivamente à realização de seu dever, ou seja, não lhe 

é permitida nenhuma margem de erro no desempenho de suas funções.  

Além desses fatores, a dinâmica de trabalho do Policial Militar possui 

características bastante peculiares, relacionadas às questões como: privação de sono, 

perspectivas pessimistas, perigo constante de morte, relação hierarquizada rígida, dentre 

outros. 

Os indivíduos que trabalham em regime de escala/plantão ou têm trabalho 

noturno, como é o caso dos policiais, geralmente possuem um sono de má qualidade em 

decorrência do conflito entre ações matinais e noturnas, excesso de ruído diurno, além da 

própria alteração do ritmo biológico. Essa má qualidade do sono acaba provocando aumento 

da sonolência no período de trabalho, muitas vezes responsável por acidentes, desinteresse, 

                                                 
6
 Policia Ostensiva: é o ramo da policia administrativa que tem atribuição à prática de atos de prevenção e 

repressão destinadas à preservação da ordem pública. 
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ansiedade, irritabilidade, perda da eficiência e aumento do estresse. As alterações do sono 

também podem vir associadas a sintomas depressivos que indicam uma alteração do humor, 

muitas vezes decorrentes da própria atividade laboral. 

Nessa perspectiva, a atividade de trabalho do policial militar não deixa dúvida de 

sua exposição a sofrimentos físicos e psíquicos. Esses sofrimentos são representados por 

situações que vão interferir na saúde desses profissionais. São grandes as exigências por uma 

execução sempre assertiva em suas ações e por soluções rápidas e práticas em suas 

ocorrências, principalmente por parte da população. 

Assim, o stress não determina o alcoolismo, mas as pessoas que são submetidas e 

expostas a situações estressantes, tornam-se mais frequentemente dependentes de álcool. O 

consumo de álcool pode ser uma confrontação com a organização do trabalho por parte dos 

trabalhadores, uma vez, que podem ser atitudes geradas em resposta às organizações do 

trabalho, uma vez que implicam riscos importantes à integridade corporal do trabalhador, e, 

por conseguinte geram tensões psíquicas (VAISSMAN, 2004). 

O trabalho do Policial Militar, geralmente, ocorre num ambiente muito 

diversificado, face à suas características: ocorrências que exigem um desempenho 

especializado, de precisão, rápida e eficaz, num atendimento onde qualquer deslize pode 

significar perder a vida. Por se tratar de uma profissão em que existe um elevado grau de 

periculosidade, é exigido do militar uma demanda física e mental elevada, para garantir a 

eficiência de sua performance no desenvolvimento de sua atividade diária. 

Outra característica peculiar da atividade policial militar é que esses profissionais 

lidam no seu cotidiano, com situações de violência, de brutalidade e de morte. Este 

profissional está exposto às situações de risco iminente, despertando sentimentos de ansiedade 

e medo.  

Cabe observar que durante o período de formação o policial é preparado nos 

aspectos de cultura profissional e aptidão física, nos diversos cursos para acesso ao quadro de 

oficiais e praças. Esta preparação engloba uma série de disciplinas, que pretendem fornecer os 

subsídios necessários para o enfrentamento da missão policial, pois diariamente a ação 

policial exige uma versatilidade de atitudes e comportamentos. 

A profissão Policial Militar é complexa e exige uma formação mais humanística 

para os profissionais responsáveis em garantir segurança a população. Características como 

iniciativa própria, discernimento, versatilidade, inteligência, educação, bom senso, serenidade, 

lucidez, trato relacional, noções de direitos humanos, dentre outros, tornam-se requisitos 

essenciais para uma boa prestação do serviço. 
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Desse modo, a Polícia Militar indica que o policial militar deve ser fisicamente 

preparado, capaz de superar as adversidades sociais, financeiras e de trabalho em que muitas 

vezes é submetido e, no entanto, este profissional deverá se portar sempre sereno para que 

tenha condições de enfrentar as situações mais adversas e tensas, sem perder a devida calma, 

de maneira a propiciar a ação imediata para resguardar a vida do cidadão, dentre outras 

habilidades. Mas, nem sempre o policial é capaz de cumprir com todas essas obrigações. Pois, 

em função do regimento ao qual é submetido, o mesmo acaba exercendo uma carga horária de 

trabalho superior a da maioria dos trabalhadores, o que muitas vezes diante dessas situações 

passam a ter uma pré-disposição ao alcoolismo.   

 

 

 

2.2 AS CONSEQUÊNCIAS DO ALCOOLISMO NA POLÍCIA MILITAR DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

 

As doenças alcoólicas não têm uma causa única, elas dependem de um conjunto 

de fatores, sejam eles individuais, sociais e/ou econômicas. (RAMOS, et al, 1997) relata que 

Brasil, o alcoolismo é o terceiro motivo para absenteísmo no trabalho, a causa mais freqüente 

de aposentadorias precoces e acidentes no trabalho e a oitava causa para concessão de auxílio 

doença pela Previdência Social.  

Em todo o mundo, são evidentes os agravos decorrentes do uso indevido de 

substâncias psicoativas: acidentes de trabalho, de trânsito, destruição e violência na família, 

abusos físico e sexual, ineficiência e perdas nos negócios, dentro outros. O estigma, a 

exclusão, o preconceito, a discriminação e a desabilitação são ao mesmo tempo agravantes e 

conseqüências do uso indevido de álcool e drogas, colaborando morbidamente para a situação 

de comprometimento global que acomete tais pessoas.(BRASIL, 2004) 

O alcoolismo se torna um dos problemas de grande preocupação para a Polícia 

Militar, pois vários problemas de saúde do policial são decorrentes do alcoolismo, o que 

acaba levando seu afastamento da atividade Policial Militar. O alcoolismo é uma doença que 

gera problemas nas Unidades Policias, e suas conseqüências podem ser percebidas 

observando-se alguns aspectos no comportamento dos policias como: falta ao serviço, atrasos, 
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cometimento de crime de deserção
7
, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, conflitos com 

colegas e superiores, mudança nos hábitos pessoais, dentre outros.  

O álcool é uma substância que produz, ao longo dos anos, significativa tolerância 

e dependência física. O abuso do álcool caracteriza-se por um padrão patológico de repetitiva 

ingestão de bebidas alcoólicas, ocorrendo repercussões sobre a saúde física, sobre o bem-estar 

psicológico e sobre o funcionamento familiar e profissional (RAMOS; BERTOLOLOTE, 

1997). 

Sabe-se que o alcoolismo prejudica o convívio social, a família, o rendimento do 

trabalho, além de acometer o indivíduo a diversos problemas de saúde. Mais do que uma 

doença física, o alcoolismo é um verdadeiro massacre ao indivíduo, pois o mesmo passa a ser 

segregado, ocasionando a essa pessoa um profundo sentimento de culpa, dificultando a sua 

saída do vício. 

De acordo com Cardoso (1999 p.39) “o Álcool quando atinge vários setores do 

sistema nervoso, torna o raciocínio difuso e desorganizado, prejudicando também, o senso de 

discernimento e de concentração do usuário”. Portanto, o alcoolismo além de ser uma doença, 

ainda não é curável. Não há qualquer tratamento capaz de reabilitar o alcoolista a tal ponto 

que volte ao seu estado normal. Uma vez alcoolista, pode-se permitir tratamento que 

possibilite a estagnação do avanço da doença e abstinência para o resto da vida.  

Assim, os efeitos sociais do alcoolismo deram lugar, em vários países, a 

programas de prevenção, por meio de campanhas esclarecedoras e de reeducação, por meio de 

técnicas sócio-terapêuticas e sociedades de “alcoólicos anônimos” são medidas importantes 

que amenizam os efeitos e permitem a conscientização sobre a droga. 

Na estrutura organizacional da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social 

do Estado do Rio Grande do Norte, foi criado o Centro Integrado de Apoio Social ao Policial- 

CIASP através do Decreto n° 15.918, de 27 de fevereiro de 2002. O CIASP é parte integrante 

da estrutura da Segurança Pública do Rio Grande do Norte e tem a finalidade de proporcionar 

um atendimento multidisciplinar aos integrantes das Polícias Militar e Civil, Corpos de 

Bombeiros e do Instituto Técnico e Científico de Polícia, estendido também a seus familiares, 

destinados a assegurar-lhes o acompanhamento psicológico.  

O desgaste emocional para pessoas são submetidas nas relações com o trabalho é 

fator muito significativo na determinação de transtornos relacionados ao estresse, como é o 

caso das depressões, ansiedade patológica, pânico, fobias, doenças psicossomáticas, 

                                                 
7
 Deserção entende-se como sendo o militar que ausentar-se da unidade em que serve, sem licença da unidade 

por mais de oito dias. (Art. 187 do CPM). 
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alcoolismo e outros. Em suma, submetido à exposição constante aos agentes estressores 

relacionados ao seu fazer profissional, o sujeito apresenta maior vulnerabilidade, de modo a 

comprometer sua resposta à demanda do trabalho, podendo vir a desenvolver respostas 

patológicas, geralmente identificadas como irritabilidade, nervosismo, humor deprimido, 

dentre outros. 

Assim, diante das diversas situações que se apresentam no cotidiano dos policiais 

militares, pretende-se destacar o alcoolismo, enquanto sintoma e sinalização de sofrimento, 

posto que se tornou uma realidade preocupante no âmbito da instituição policial, 

principalmente pelo risco a que se encontram expostos o policial, seus pares, subordinados e a 

própria população. 

Face aos problemas enfrentados por todas as instituições militares, já existem no 

âmbito judiciário, o entendimento de alguns juristas em que determinam as Forças Armadas e 

Instituições da Segurança Pública a tratarem os militares que foram excluídos por motivo de 

faltas comprovadamente em decorrência do alcoolismo, recomendando as Instituições a 

proporcionarem o tratando específico que o caso requeira, bem como o devido 

acompanhamento pela Instituição, conforme vejamos: 

 

 

Em decisão judicial do TRF -2ª Região deu provimento à apelação cível 

interposta por um ex-cabo militar que sofre de alcoolismo crônico.  O militar 

da Marinha ingressou em 1983, sofre de alcoolismo crônico desde 1988. 

Ausentou-se da Marinha no período de 28/07/92 a 09/11/92, sendo 

considerado desertor em 05/08/92. Como tal, foi excluído do serviço ativo 

sem direito a reforma ou qualquer tipo de remuneração. Segundo consta no 

processo, o laudo médico elaborado pela diretoria de Saúde da Marinha 

concluiu que o militar era “ incapaz definitivamente par o serviço militar”, 

registrando o histórico de alcoolismo crônico, porém  não considerando 

como doença mental enquadrada no Artigo 108 da Lei n. 6.880/80 para fins 

de reforma.  

 

A 7ª Vara da Fazenda do Estado do Ceará, o magistrado considerou que foi 

reformado indevidamente,  quando se encontrava em tratamento contra vício 

ou doença de alcoolismo. Na avaliação do Juiz, o autor necessitava de 

tratamento médico e não de punição administrativa.” A REFORMA DE UM 

SOLDADO FOI INDEVIDA.  

 

 

Desse modo, percebe-se que a relação do policial militar com o alcoolismo torna-

se ainda mais séria, pois no exercício da atividade profissional, ao lidar com o uso de armas, 

na preservação da vida e na manutenção da ordem pública, além de representar o Estado, o 
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mesmo necessita de total equilíbrio para atuar de maneira discricionária, garantindo à 

sociedade a paz social. 

A melhor forma de abordar abertamente o assunto na Corporação é reconhecendo  

que o problema existe e também faz parte da Instituição. Sendo identificado o problema, a 

abordagem deve ser feita de forma cuidadosa, tratando-o sem qualquer preconceito e 

humilhação, sem a imediata repreensão que venha a se caracterizar como uma punição e seja 

feito o devido encaminhamento do policial militar ao programa ou tratamento indicado pela 

Polícia Militar. 

Os policiais militares alcoolistas não necessitam de punição, mas da compreensão, 

da solidariedade e da consciência de que o problema existe e, principalmente, uma atenção 

especial para o possível tratamento. 
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3 EQUOTERAPIA: UM PANORAMA SÓCIO- HISTÓRICA  

 

 

Para a ANDE-BRASIL 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 que são portadores de 

necessidades especiais.  

Como método terapêutico, a equoterapia não consiste apenas em colocar o 

praticante no dorso do cavalo. É indispensável e relevante que se conheça a patologia em 

causa, o cavalo, as técnicas específicas a serem adotadas nas áreas de saúde, educação e 

equitação, e igualmente a necessidade do praticante.    

A equoterapia não é uma descoberta recente como recurso terapêutico. Nos 

tempos de Hipócrates (458-370 a.C.) já era utilizada prevenção de insônia, entre outros males, 

e na recuperação física e psicológica de militares mutilados na guerra. Considerado o pai da 

medicina, aconselhava os exercícios a cavalo como benéficos à saúde do homem. No seu livro 

“DAS DIETAS” já aconselhava a prática equestre para regenerar a saúde, preservar o corpo 

humano de muitas doenças e no tratamento de insônia e indicava que essas práticas fossem ao 

ar livre.  

 Asclepíades de Prússia (124-40 a.C) aconselhava a equitação como tratamento 

para a epilepsia em diversos casos de paralisia. Novas referências à equoterapia só voltaram a 

surgir no sec. XIV.  Depois de um longo período de indiferença e pouca consideração pelo 

emprego terapêutico, logo após a I guerra mundial o cavalo voltou a ser lembrado. Os 

primeiros a utilizá-los foram os escandinavos e os resultados obtidos estimularam o 

nascimento de outros centros na Alemanha, França e Inglaterra (FRAZÃO, 2001). 

No Brasil, este recurso terapêutico começou a ser valorizado com a criação da 

ANDE - BRASIL em 10 de maio de 1989, na Granja do Torto, em Brasília. Através da 

entidade foram se desenvolvendo vários Centros de Equoterapia em diversos Estados 

brasileiros. O método foi reconhecido como terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina, 

em parecer aprovado de n°. 06/97, de 09 de abril de 1997 e pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através da Resolução n°. 948 de 27 de março de 2008.   

Em 1972, foram descritas as contra indicações da equitação e analisou as formas 

dos movimentos típicas da equitação: ativa, passiva, ativa-passiva. A andadura ao passo do 

cavalo era amais eficaz para a terapia desejada. 
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Em 1979, uma corrente de médicos e fisioterapeutas observaram e, 

posteriormente, defenderam que quando o cavalo anda , o seu centro de gravidade se desloca 

em movimentos tridimensionais , similar ao do ser humano, quando caminha. 

Por movimento tridimensional entende-se os deslocamentos para frente e para 

trás, para cima e para baixo e para os lados, oferecendo, assim, uma variada gama de 

estímulos sensoriais, através da visão, tato, olfato e audição; favorecendo a conscientização 

corporal, o desenvolvimento da força muscular, o aperfeiçoamento da coordenação motora e o 

equilíbrio. Para Albuquerque (2004, p.361), explica melhor este movimento da seguinte 

forma: 

 

 

O movimento do dorso do cavalo é terapêutico por  causar  deslocamentos 

tr iplanares do centro de gravidade do cavaleiro, que é similar  ao 

utilizado por  uma pessoa quando anda. Esses movimentos estimulam 

simultaneamente o sistema vestibular ,  somatossensor ial e visual, 

provocando ajustes posturais,  or ientação e aquisição do equilíbr io. 

Segundo Lundy-Ekman, a or ientação é o ajuste do corpo e da cabeça 

para a ver tical,  e o equilíbr io é a capacidade de manter  o centro de 

massa em relação à base de sustentação. Além do ganho motor ,  o cavalo 

proporciona ao paciente ganho psicológico cognitivo e social.  A auto-

estima, a autoconfiança e a motivação são essenciais para o sucesso da 

reabilitação, pois a maior ia das patologias motoras necessita de muita 

repetição e por  tempo prolongado. 

 

 

Cabe observar que em 1982 foram estabelecidas as metas principais da 

equoterapia: a estabilidade postural em alinhamento com o centro de gravidade. Quando o 

cavalo anda ao passo, a pelve do cavaleiro faz uma leve inclinação posterior, ocorrendo um 

realinhamento do tronco com a mesma, a cabeça mover-se-á com uma suave flexão e os olhos 

tenderão a ficar na horizontal, ou seja, esta é a posição funcional que leva o praticante (o 

cavaleiro) a se adaptar aos movimentos do cavalo e interagir com o ambiente.  

Em 1989, foi comprovado que a maneira como o cavalo anda é proveniente da 

combinação das características de conformação (altura e peso), atitude, idade e adestramento 

anterior. E quando aprendem novas tarefas, como utilizar-se do cavalo em equoterapia, são 

necessários específicos treinamentos para organizar as necessárias respostas para ele 

funcionar como um instrumento terapêutico.  

Assim, o cavalo é utilizado como recurso terapêutico, ou seja, como instrumento 

de trabalho. O movimento rítmico, preciso e tridimensional do cavalo, que ao caminhar se 

http://www.facafisioterapia.net/2007/06/equoterapia.html
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desloca para frente e para trás, para os lados e para cima e para baixo, permitindo a todo o 

momento entradas sensoriais (em forma de propriocepção profunda), estimulações vestibular, 

olfativa, visual e auditiva.  

Dessa forma, as indicações para a equoterapia são diversas: pode ser indicada para 

deficiências (físicas, mentais, auditivas, visuais), esclerose múltiplas (atrofia muscular, atrasos 

neuropsicomotores), síndrome de Down, Síndrome de Rett, autismo, distúrbius 

comportamentais, estresse, doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, 

estimulação motora para pessoas da terceira idade e ainda auxilia no tratamento de 

dependências químicas e alcoolismo.  

Assim, uma das principais conquistas da Equoterapia  são o desenvolvimento da 

auto-confiança , segurança , disciplina, concentração e bem-estar. A prática eqüestre favorece 

ainda a sociabilidade, uma vez que integra o praticante, o cavalo e os profissionais 

envolvidos. O contato com animal, possibilitado durante a equoterapia, proporciona um 

melhor domínio dos aspectos afetivos e cognitivos: expressão de sentimentos e elaboração do 

aprendizado. Além de melhorar a organização, a responsabilidade, a disciplina, a atenção, a 

concentração, a comunicação, a partilha de experiências e o espírito de iniciativa e decisão do 

praticante. 

A prática desse método terapêutico e educacional tem como propósito 

proporcionar vários benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais de crianças, jovens e 

adultos com necessidades físicas e educacionais especiais, enfim objetiva a promoção e o 

desenvolvimento humano. 

 

 

 

3.1 CENTROS DE EQUOTERAPIA 

 

 

Centro de Equoterapia é uma entidade que dispõe de instalações físicas, conta 

com uma equipe técnica habilitada e deve possuir cavalos e equipamentos adequados, tudo 

com a finalidade de prestação de atendimento equoterápico para pessoas portadoras de 

deficiência ou com necessidades especiais. 

Nessa perspectiva a ANDE desenvolveu um Manual do Centro de Equoterapia, 

para facilitar a implantação da Equoterapia em qualquer lugar do país. Neste manual constam 

desde quais os profissionais necessários com as respectivas habilitações técnicas, até os 
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modelos de fichas de inscrição para os praticantes. O manual desenvolvido pela ANDE prega 

as condições ideais para o desenvolvimento da equoterapia, não reproduzindo 

necessariamente a rotina e a realidade vividas pelos pequenos CE existentes ou que por 

ventura venham a ser criados nas OM. Segundo as recomendações da ANDE–Brasil, os 

Centros de Equoterapia classificam-se em agregados e filiados. Os Centros Agregados têm 

caráter temporário e de acordo com o Estatuto da ANDE necessita de prazo para o 

cumprimento das exigências estabelecidas e tornar-se filiada definitivamente. 

Os Centros Filiados, são pessoas jurídicas de direito público ou privado (CNPJ) 

que desejando aplicar o método terapêutico da equoterapia, seguindo o principio técnico- 

científico, ético e responsável que se submetem ao Estatuto da ANDE –Brasil. 

Conforme a Coordenadora dos Centros e filiação da ANDE, Sra. Vandete de 

Lima, existem 18 Centros de Equoterapia, sendo 11 Centros de Equoterapia filiados a ANDE 

que funcionam e são administradas pelas Polícias Militares do Brasil. 

 

 

 

Figura 1 – Centro de Equoterapia do Rio Grande do Norte 

Fonte: Primária, Set/2011 

 

No Brasil, os Estados que possuem o Centro de Equoterapia são: Amazonas, 

Ceará, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Piauí, Espirito Santo, Rio de janeiro, Rio grande 
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do Norte, Rio grande do Sul, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais.  

  

Cabe ressaltar que no Estado do Rio Grande do Norte, existe o Centro de 

Equoterapia conhecido por CERN, situado no Parque do Jiqui, no município de Parnamirim e 

filiada a APOIE (Associação Potiguar e Integrada de Equoterapia) e a ANDE.  

O CERN foi criado desde 2002, onde a sede funcionava na antiga hípica rural, no 

bairro de Emaús, em 2004 foi criada a sede de funcionamento definitiva no Jiqui. De acordo 

com a Coordenadora do Centro Sra. Débora Antunes Pousa Bezerra existem 23 praticantes 

que são atendidos com o serviço, e 04 cavalos, desses apenas um foi afastado em razão de não 

possuir o comportamento ideal para a prática de equoterapia. 

 

 

3.1.1 Programas da Equoterapia  

 

 

Cada indivíduo, com deficiência ou com necessidades especiais, tem seu “perfil”, 

o que o torna único. Isso evidencia a necessidade de formular programas individualizados e de 

acordo com a necessidade de cada praticante. O praticante é a causa da existência da 

equoterapia. Partindo de suas necessidades e potencialidade é que surge a terapia com o 

cavalo. Portanto a equoterapia é prescrita e indicada através de Programas Básicos de 

Equoterapia e conforme a Associação de Equoterapia são três programas básicos: 

 

a) Hipoterapia 

 

Na hipoterapia, o cavaleiro é influenciado pelo movimento do cavalo, exercitando 

principalmente as articulações e músculos, induzindo o praticante a marcha humana, 

estimulando o sistema nervoso, fortalecendo, alongando e relaxando os músculos. É um 

programa essencialmente de reabilitação, voltado para as pessoas portadoras de deficiência 

física e/ou mental.  

Atuam com mais efetividade os profissionais da área de saúde, necessitando de 

um terapeuta ou mediador, a pé ou montado, para execução dos exercícios programados  
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O cavalo é usado principalmente como instrumento cinesioterapêutico
8
. “O 

paciente não tem condições físicas e/ou mentais para se mantiver sozinho sobre o animal” 

(MEDEIROS; DIAS. 2002, p.39), ou seja,  há necessidade de uma auxiliar-guia e auxiliar–

lateral. 

A cinesioterapia é uma terapia aplicada essencialmente para pacientes com 

seqüelas neurológicas, ou seja, este programa essencialmente da área de saúde, voltado para 

as pessoas com deficiência física e/ou mental. Portanto não pratica equitação. 

 

b) Educação e reeducação 

 

O cavalo é um facilitador do processo ensino-aprendizagem. Aqui o praticante já 

apresenta condições de se manter sozinho sobre o cavalo, onde consegue interagir com o 

animal. Este continua propiciando benefícios pelo seu movimento tridimensional e 

multidirecional e o praticante passa a interagir com mais intensidade. Os exercícios realizados 

são tanto na área reabilitava quanto na área educativa. O cavalo atua como instrumento 

pedagógico. 

Os profissionais da área educacional e equitação atuam com maior efetividade, 

sendo programadas as atividades por toda a equipe, segundo os objetivos a serem alcançados. 

A ênfase deste programa é pedagógico e foca as habilidades e dificuldades do 

praticante nas questões de aprendizagem e condutas. Leitão (2008) conta que este programa 

surgiu na Alemanha, inicialmente para crianças com perturbações de comportamento e 

baseava-se nas necessidades de cada indivíduo, fossem elas de ordem psicológica ou 

educacional. Essas práticas são adaptadas para as necessidades do praticante, proporcionando  

e promovendo o bem-estar, a autoestima, a iniciativa, a construção do sentimento de 

autoconfiança e de amizade, incitando comportamentos com a tolerância à frustração, respeito 

pelo outro, autocontrole, atenção e concentração. 

 

c) Pré-esportiva 

 

Neste programa O cavalo é promotor da realidade social, ou seja, o cavalo é um 

instrumento de inserção social. “o paciente possui total domínio sobre o animal. A Ação do 

profissional de equitação é mais efetiva, porém a orientação e o acompanhamento de 

                                                 
8
 Cinesioterapêutico terapia que analisa os movimentos, ou seja,  faz uma análise combinada entre a anatomia e a 

fisiologia do animal em movimento. 
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profissionais da área de saúde continuam necessários.”(MEDEIROS, DIAS, 2OO2, p.39). O 

cavalo é utilizado como instrumento de inserção social. 

Os esportes proporcionam ao praticante atividade física, destreza, robustez e 

qualidades morais. A equitação desenvolve com mais harmonia estas qualidades e ainda o 

equilíbrio, a coordenação motora, a agilidade, a destreza, dá um sentimento de força física 

aumentando a autoconfiança. “[...] Aumenta a vontade, o espírito de decisão, a iniciativa e a 

resolução. O adestramento do cavalo desenvolve no cavaleiro a tenacidade, a perseverança, a 

calma e o domínio de si mesmo” (CIRILLO, 2001). 

Dessa forma, para que o centro possa desenvolver suas funções é de extrema 

importância uma equipe profissional com profissionais que atuam na equoterapia, segundo 

definição da ANDE –BRASIL são chamados de mediadores. Esses profissionais são de 

diversas áreas, características peculiar e dinâmica que para conhecê-la, faz-se necessário um 

enfoque interdisciplinar. 

A equipe técnica interdisciplinar é constituída por profissionais das áreas de 

saúde, educação e equitação. A ANDE-BRASIL recomenda que a equipe seja a mais ampla 

possível e sua composição pode variar de acordo com o programa que esteja sendo 

desenvolvido.  De acordo com diretriz da ANDE a composição mínima da equipe básica deve 

ser de três (03) profissionais: um fisioterapeuta, um psicólogo e um profissional de equitação. 

a) O Fisioterapeuta - na Equoterapia, o papel do fisioterapeuta é realizar a 

avaliação das condições do praticante, suas características e definir junto ao instrutor de 

equitação qual o tipo de cavalo adequado, assim como os equipamentos indicados. O 

fisioterapeuta é o responsável das indicações e contraindicações para a realização dos 

exercícios que o praticante deve seguir. 

É fundamental que a equipe interdisciplinar discuta o tratamento dos diversos 

praticantes, tendo em vista que na falta de um membro, o outro terá plenas condições de 

substituí-lo. 

b) O Fonoaudiólogo - é o profissional da área de saúde responsável pela 

reabilitação ou habilitação dos problemas pertinentes a fala, linguagem, mastigação e 

deglutição, audição, aprendizagem, dentre outras. A função do fonoaudiólogo na equoterapia 

e adaptar os conhecimentos de sua área juntamente com os da equoterapia, proporcionando 

para o portador de necessidades especiais uma terapia lúdica e prazerosa em um ambiente 

aberto e ar livre, de preferência em contato com a natureza.  

Como praticante tudo o que é realizado em nosso dia-a-dia necessita de ritmo ( a 

fala, o batimento cardíaco, a respiração, etc.), o fonoaudiólogo aproveita-se do andar ritmado 
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do cavalo para trabalhar alguns desses aspectos alterados como: a fala, a respiração e 

mastigação no ambiente equoterápico. Nas sessões de equoterapia, utilizam-se também, do 

estímulo que o cavalo e o ambiente proporcionam ao paciente (ou praticante) trabalhando a 

linguagem e os aspectos cognitivos deste. 

Geralmente, este profissional trabalha a expressão facial, gestos, linguagem, a 

fala, a voz, motricidade oral, a visão e a audição. Porém, seu trabalho não engloba apenas 

estes aspectos, pois este profissional deve apresentar visão globalizada do individuo, isto é, o 

indivíduo considerado como um ser maior, entendido em sua dimensão biopsicossocial. Esse 

trabalho pode ser melhor realizado juntamente com a equipe interdisciplinar, que deve estar 

integrada, pois envolve a troca de conhecimento das diversas áreas envolvidas.  

c) O psicólogo - têm como função primordial detectar juntamente com o 

praticante, a família e demais membros da equipe, as necessidades, limites e potencialidades 

para melhor desempenho inter e intrapessoal. O psicólogo, basicamente, atua como elemento 

co-autor em relação a aspectos que melhoram a auto-estima, autoconfiança e autocontrole, 

reforçando comportamentos adequados, extinguindo comportamentos inadequados, 

identificando as diferenças individuais, prestando assistência à família, estimula a área 

psicomotora, incluindo imagens corporais e esquemas corporais. Desenvolve a área sensorial 

e perceptiva, facilitando a aproximação entre o praticante e o cavalo escolhido para o 

tratamento. 

d) O Terapeuta Ocupacional - tem como papel, modificar o ambiente e prover 

situações terapêuticas de forma que o praticante, receba, entre outras, estimulação tátil, 

vestibular, proprioceptiva, visual, auditiva e organize estas informações de forma a das 

respostas adaptativas consistentes com as demandas do ambiente. As Respostas Adaptativas 

são os resultados da organização da MOTIVAÇÃO, que governa as tendências básicas do 

organismo para agir, dos HÁBITOS, que representam o comportamento automático e de 

rotina," papéis interiorizados" e DESEMPENHO que é a organização da ação em habilidades.  

e) Na Equoterapia, o T. O. Tem como função analisar esta atividade com o 

propósito de objetivar o processo interventivo a ser usado, facilitar, estimular e mediar a 

relação terapêutica, buscando a codificação e o significado nas diferentes experiências, 

permitindo assim ao praticante aprender novas tarefas de forma eficiente 

d) O Médico - na equoterapia, o médico atua como o orientador e consultor 

técnico para as atividades desenvolvidas.  Ele é o responsável pela avaliação clínica quando o 

praticante não tiver sido avaliado pelo seu próprio médico, com o objetivo de indicar com 
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precauções ou contra-indicar a prática da equoterapia. O médico dá respaldo à equipe 

interdisciplinar em todos os aspectos clínicos e, em particular, na alta do praticante.  

Dessa forma, o médico não precisa, necessariamente, trabalhar em um Centro de 

Equoterapia. Se for o médico do praticante, é importante que algum profissional da equipe da 

área de saúde, faça esse intercâmbio, estreitando o vínculo entre o médico e a equipe. Assim, 

informações valiosas para que o atendimento e progresso do praticante sejam relatadas ao 

médico e vice-versa.   

Para os casos de alcoolismo, é indispensável uma avaliação clínica para se 

estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. O diagnóstico médico é imprescindível para 

que um roteiro de tratamento seja traçado. O tratamento se dá em dois processos, a saber: 

Desintoxicação e Reabilitação. A desintoxicação se inicia com a internação, pois é preciso 

ministrar medicamentos para evitar recaídas. 

e)  O instrutor de equitação - é um dos membros de maior relevância da equipe 

interdisciplinar, pois é o suporte essencial e responsável pelo cavalo, sua escolha, seu manejo 

e outros tantos aspectos que necessitam observar. O Instrutor de equitação deve ser o 

responsável técnico, pois compete a ele escolher os cavalos adequados para a atividade, 

treinar cada animal para possibilitá-lo o uso de outros instrumentos utilizados durante a 

sessão, como bancos, trapézios, rampas ou outros objetos que não são rotineiramente 

trabalhados, verificar o estado de saúde dos animais, bem como a  limpeza e o encilhamento 

para não colocar em risco a segurança do praticante, treinar toda a equipe interdisciplinar 

ensinando cada um dos membros a montar, e andar nas diferentes andaduras. 

f) O Veterinário - a atribuição é de fundamental importância, pois o mesmo é 

responsável pelo animal, inspecionando sua saúde e tratando as possíveis patologias, 

recomendando também as orientações necessárias para a prevenção de doenças.  Além de 

orientar os Centros de Equoterapia para fornecer uma alimentação adequada de acordo com a 

qualidade, quantidade e a composição para atender os trabalhos específicos de cada animal.  

É importante a boa relação dos profissionais que desenvolve a atividade da 

equoterapia, á que cada um tem sua importância dentro da equipe interdisciplinar que atuará 

no decorrer das sessões de equoterapia, já que a atenção é toda voltada para o 

desenvolvimento e evolução do praticante.  

A equipe que atua nas sessões de equoterapia, por ser composta de vários 

profissionais, com divergentes conhecimentos e habilidades que se propõem atingir o objetivo 

único da equoterapia que é a reabilitação do praticante (paciente), ou seja, esse grupo de 

profissionais desenvolvem habilidades profissionais complementares que visam o 
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comprometimento com o resultado de evolução e desenvolvimento do praticante durante as 

sessões. 

 

 

3.2 EQUOTERAPIA NO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO NAS POLÍCIAS DO 

BRASIL 

 

Os problemas relacionados com a saúde, nas pessoas que ingerem diariamente 

bebida alcoólica, vão além dos problemas sociais, tais como: problemas na integração 

familiar, no ambiente de trabalho, relacionamento com a sociedade e o comprometimento do 

organismo como um todo, especialmente estômago, fígado, pâncreas e intestinos.  O que a 

maioria das pessoas que bebem não sabem é que o maior problema com o álcool são os 

efeitos psicológicos causados por ele. 

O Alcoolismo, como em qualquer caso de dependência química, é uma doença 

que ainda não tem cura, o que existe é um tratamento para controle e manutenção. Geralmente 

o corre uma negação por parte do depende, então se faz necessário a intervenção da família, 

na qual ajudará o paciente a reconhecer o problema e buscar ajuda. 

A bebida alcoólica pode interferir drasticamente no funcionamento da memória, 

fato que ocorre freqüentemente com pessoas que bebem exageradamente por um longo 

período de tempo. Esta interferência faz com que as pessoas dominadas por este vício percam 

completamente sua capacidade de armazenar suas memórias recentes. Esta condição é 

conhecida como síndrome de Korsakoff, e pode ser muito perturbadora.  

Além disso, o álcool também prejudica a capacidade de julgamento, ou seja, 

independente da pessoa ter bebido muito ou pouco, ela apresentará falhas em sua coordenação 

motora que geralmente não apresentaria se estivesse sóbria; contudo, ela terá a sensação de 

que nada lhe sai do controle.  

 

No Brasil ainda existem poucos estudos sobre a utilização da equoterapia 

para pessoas alcoolistas. No entanto, não está descartada a utilização dessa 

ferramenta terapêutica, conforme podemos observar em depoimento 

publicado no artigo do Sr. José Carlos Munhoz do Centro de Equoterapia 

Pocotó-Araiçoiaba da Serra-SP, na edição n. 06 da Revista 

EQUOTERAPIA/ANDE-BRASIL. 

 

 

“Quando monto a cavalo e fecho os olhos, eu viajo sentindo aquele 

movimento consigo fazer meditação sobre toda a minha recuperação e outras 

coisas que acontecem em minha vida, é fantástico, é muito bom. 
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“A equoterapia completa aquela sensação de que está faltando alguma coisa 

e relaxa totalmente o corpo, proporcionando uma sensação 

fantástica.”(L.C.T, 18 anos) 

 

 

Além dos benefícios físicos, podemos citar também os benefícios 

psicológicos facilitadores de inclusão social, pois o praticante se torna mais 

calmo e mais sociável. 

 

 

Montar em um cavalo, leva o praticante a uma posição elevada, ele começa a 

olhar as pessoas, lugares, objetos de outro ângulo, sem falar no fato de 

dominar um animal com esse porte, isto beneficia o praticante quanto a 

autoconfiança e a auto estima, o bem estar, por ser uma terapia realizada ao 

ar livre, fora de salas, hospitais (LERMONTOV, 2004 ). 

 

 

O tratamento através da Equoterapia tem uma forma peculiar em relação aos 

padrões convencionais de atendimentos terapêuticos para pessoas com necessidades especiais, 

pois utiliza um instrumento vivo, o cavalo, e também propicia um ambiente diferenciado, a 

natureza, contribuindo desta forma para a promoção de resultados mais rápidos e eficazes na 

reabilitação dos praticantes. 

A Equoterapia estimula o desenvolvimento neuropsicomotor, o ajustamento 

afetivo do indivíduo ao meio, adequação a uma melhor qualidade de vida diária e maior grau 

de auto-suficiência, aumentando sua auto-confiança e estimulação da linguagem para 

desenvolvimento da fala, comunicação e sociabilização.  

Assim, a Equoterapia pode ser aplicada como psicoterapia no momento em que 

possibilita a ação de todo o corpo, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento orgânico 

e permitindo ao cavaleiro (praticante) a conscientização do próprio corpo e das outras 

atividades motoras e sensoriais. 

O praticante descobre ser capaz de conduzir um animal de grande porte, forte, 

imponente, que representa poder e possibilidade. Passa a governar um grande animal e sua 

vida , interagindo o tempo todo e percebendo suas capacidades e atenuando a intensidade de 

suas limitações. Percebe que é possível interagir com o cavalo desde os primeiros contatos, 

através do montar, dos cuidados com a limpeza e alimentação que  proporcionam novas 

formas de comunicação, sociabilidade, autoconfiança e autoestima. Nas atividades individuais 

ou em grupo, o praticante aprende a respeitar e cuidar do outro. Passa a perceber que é 

necessário trabalhar em conjunto, cooperando com o animal e com as pessoas em volta. Na 

equoterapia os benefícios são adquiridos por motivação, que impulsiona o indivíduo pelo 
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desejo e prazer, conseguindo atrair a atenção, concentração e autocontrole, favorecendo a 

aprendizagem. 

Nesse sentido, a prática equestre favorece ainda uma excelente sociabilidade, que 

integra praticante, o cavalo e os profissionais envolvidos. Por se tratar de um trabalho vasto 

em possibilidades e extremamente dinâmico, que inclui desde o contato e o vinculo afetivo 

com o animal, até o ato de montá-lo, a Equoterapia não é destinada apenas às pessoas com 

necessidades especiais, mas também no apoio às dificuldades escolares, casos de dependência 

física bem como a todos que procuram novas oportunidades de crescimento, melhoria na 

qualidade de vida e ainda um melhor equilíbrio tanto físico como mental. (MEDEIROS,  

DIAS, 2003).  

Analisando o cavalo, verifica-se que ele é um ser vivo rico em informações e 

comunicação, itens necessários para a estimulação da integração social. Com a prática da 

Equoterapia, a interação do praticante com o cavalo viabiliza novas formas de comunicação, 

sensibilização, dessensibilização e desenvolvimento da confiança, da autoimagem e da 

autoestima (SEVERO 2010, p. 278). 

O cavalo sempre fez parte da história da humanidade, utilizado como meio de 

transporte ou como arma de guerra. Hoje, o cavalo tornou-se um importante recurso na busca 

da paz, atuando em conjunto com o homem no policiamento montado, garantindo o máximo 

em ostensividade durante o serviço policial. O Policiamento Ostensivo Montado oferece 

muitas vantagens, dentre elas, maior mobilidade e flexibilidade de emprego, além de atuação 

ampliada em razão de atingir um grande raio em terrenos inacessíveis.  

No Estado do Rio Grande do Norte, essa modalidade de policiamento surgiu com 

a instalação do Esquadrão de Cavalaria em 1º de março de 1914, destinado ao policiamento da 

Cidade do Natal, tendo a 1ª ordem do dia assinada pelo 1º Ten PM João Fernandes de 

Almeida, comissionado no posto de comandante da unidade pelo Governador Ferreira 

Chaves.  

Em 1915, o Esquadrão possuía um efetivo de apenas 73 (setenta e três) homens, 

entre oficiais e praças, e localizava-se no bairro do Tirol, no lugar conhecido como “solidão”, 

hoje ocupado pela Escola Doméstica. O Esquadrão combateu o crime durante muitos anos na 

capital potiguar, até desaparecer da Organização Policial Militar, conforme Dec. Lei Nº. 289-

05/05/1944, que instituiu a reorganização da Força Policial Militar.  Sendo a Estrutura da 

Cavalaria existente no Rio Grande do Norte reestruturada e criada conforme o que preceitua o 

Decreto Estadual n. 12.909 de 28 de fevereiro de 1996, onde fica criada na Estrutura da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte o Esquadrão de Policiamento Montado Fernandes de 
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Almeida, como Unidade Operacional da Polícia Militar subordinada ao Comando de 

Policiamento da Capital e sob o comando de um Capitão da Polícia Militar, tendo como 

primeiro comandante, o Capitão PM Marcos Antônio de Medeiros Miranda. 

O Regimento de Polícia Montada “Fernandes de Almeida”(RPMON), constitui 

uma Unidade Especializada da Estrutura Básica da PMRN criada por força do Decreto 

estadual  nº 21.615, de 07 de abril de 2010, em sua estrutura organizacional existem 03( três) 

Esquadrões, ficando subordinado ao Comando do Policiamento Metropolitano, ficando sob o 

comando de um Oficial Superior, Maj PM Dimas Vicente da Silva. 

A Sede do RPMON atualmente encontra-se localizada na Avenida Dr. João 

Medeiros Filho, no bairro Panatis, Zona Norte de Natal, nas dependências do Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE) e a sua estrutura organizacional conta com um Comandante, um 

Subcomandante, três (03) Esquadrões Operacionais distribuídos ao longo dos Municípios de 

Natal, Mossoró e Parnamirim. O efetivo humano do RPMON é de 163 Policiais Militares, 

sendo 11 Oficiais, distribuídos em 01 Major, 02 Capitães e 08 Tenentes, 152 Praças, 

resumidos em 01 Subtenentes, 11 Sargentos, 12 Cabos e 129 Soldados. Em 16 anos de 

existência, o efetivo animal do Regimento atualmente é composto por 51 animais, sendo 33 

cavalos e 18 éguas.  

No desenvolver das atividades de rotina, o efetivo do RPMON tem como objetivo 

a realização de Patrulhas Policiais Montadas, com a missão de exercer a vigilância ostensiva e 

preventiva nas áreas rurais e urbanas, Nas áreas urbanas e de difícil acesso a veículos e onde 

não seja adequado o emprego do policiamento a pé, a cavalaria torna-se uma unidade da 

relevância e fundamental, pois passa a apoiar as demais unidades policias, suplementando o 

policiamento como um todo. Nas áreas rurais, a cavalaria realiza a vigilância das reservas 

florestais, dos parques ambientais, fiscalizando e evitando a caça predatória bem como 

participa de eventos especiais como o policiamento de eventos esportivos e outros grandes 

eventos (Campeonatos esportivos, eventos festivos, como Carnatal e Carnaval). 

Em síntese, foram atribuídas a esse processo de atividade ostensiva e de 

preservação da ordem pública, doze vantagens, que facilmente são identificadas por qualquer 

pessoa que labute na área da segurança pública, ou simplesmente usufrua, no seu cotidiano, 

do aparelho da segurança do Estado, pois é impossível ir às ruas e não perceber um pocila 

militar a cavalo. 

As vantagens da atividade de polícia no processo montado são: ostensividade;  ação de 

comandamento; efeito psicológico; transferência de força; mobilidade; rusticidade; 
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flexibilidade; aceitabilidade; poder preventivo e repressivo; diversidade de emprego; fator 

ecológico; e economia de efetivo. 
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4 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EQUOTERAPIA 

 

 

Desde os tempos mais remotos o cavalo faz parte da vida do homem como 

transporte, alimento e na produção de energia mecânica. Na equoterapia sua utilização se faz 

como recurso terapêutico motivador e de inserção social.  

O cavalo é peça importante na prática da Equoterapia, pois serve como um 

instrumento cinesioterapêutico, ou seja, a mecânica de seus movimentos durante o 

deslocamento é aplicada na reabilitação motora de pessoas com deficiência e/ou necessidades 

especiais e seus estudos são aplicados aos cionesiologistas.  

Os cionesiologistas estudam os movimentos, combinam a anatomia, observam a 

estrutura do corpo, com a fisiologia (ciência dos movimentos do corpo). O título de pai da 

cinesiologia é atribuído a Aristóteles, cujos tratados descreveram pela primeira vez as ações 

dos músculos. Da Vinci interessava-se pela estrutura do corpo humano, descrevendo sua 

mecânica na posição ereta, na deambulação encosta abaixo e acima, na elevação a partir de 

uma posição sentada e no salto, provavelmente tenha sido o primeiro a registrar dados 

científicos sobre a marcha humana.  

Assim, o cavalo por ser um animal de grande porte, constituído por mais de 200 

ossos diferentes, onde o conjunto desses ossos em movimento desencadeiará uma gama de 

estímulos insubstituível por qualquer outro recurso mecânico. 

 Na equoterapia, o cavalo surge inicialmente como instrumento cinesioterapêutico, 

agente pedagógico e de inserção social, por isso, se faz necessário discutir acerca das 

andaduras, de suas freqüências e do movimento tridimensional de seu dorso. 

A maioria dos animais executa movimentos para deslocar, assim não é diferente 

com o ser humano, pois ao caminhar desenvolve um movimento ao qual chamamos de 

marcha e ao se locomover, utiliza suas pernas alternadamente. Enquanto uma perna está na 

fase de sustentação, a outra se encontra na fase de sustentação dupla ou fase de impulsão.  

Segundo Equoterapia Walking (2009) 

 

 

O cavalo realiza ciclos de movimentos análogos ao ciclo do homem durante 

sua andadura natural, o passo. Este se subdivide em quatro fases: levantar, 

que corresponde ao membro que se ergue, desligando-se do solo; suster, 

movimento da oscilação, por quando retorna o contato com o solo; e por fim, 

apoiar, quando se firma. Podem ser resumidos em apoio e suspensão.  
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Quando o homem se desloca, inicia o seu movimento por meio de perdas e 

retomadas de equilíbrio e da sequência no deslocamento pela força muscular de seus membros 

inferiores. Estando ele parado, ocorre a perda de equilíbrio para frente e seu corpo desloca-se 

impulsionado por uma perna, a outra avança indo pousar à frente para dar apoio ao peso do 

corpo. Neste momento, o homem com suas pernas posicionadas uma na frente da outra, 

encontra-se em posição semelhante a do deslocamento do cavalo ao passo, quando seus 

membros inferiores se engajam (membros posteriores ficam abaixo da massa corpórea).  

No deslocamento humano, o andar produz um movimento para cima e para baixo, 

em cada passo. Quando parado, cada pé está situado de um lado do eixo do corpo. Quando 

uma perna impulsiona, além do movimento para frente, devido a sua dissimetria de apoio, 

ocorre também um movimento lateral, para o lado oposto ao desta impulsão, indo à outra 

perna apoiar o movimento, ficando o corpo exatamente sobre o apoio do pé oposto que retém 

a massa do corpo em seu movimento, permitindo que o homem retome o seu equilíbrio e, 

novamente, o lance para frente e para o outro lado.  

Da mesma maneira quando está com um pé à frente e outro atrás, sua cintura 

pélvica sofre uma torção no plano horizontal para o lado do pé que está recuado. É 

exatamente este movimento que gera os impulsos que acionam o sistema nervoso para 

produzir as respostas que vão dar continuidade ao movimento e permitindo assim o 

deslocamento, evidenciado na semelhança do deslocamento do cavalo. 

Para melhor explicar o movimento, a figura a seguir mostra um cavaleiro andando 

ao passo, seu corpo desloca para frente e para trás, para um lado e para outro, para cima e para 

baixo mais ao menos 5 centímetros, e faz ainda uma rotação de 8 graus (Figura 02). 

 

 



42 

 

 

Figura 2 - Demonstração entre o andar do homem e o passo do cavalo. 

Fonte:  Equoterapia, 2001  

 

O cavalo possui três andaduras naturais – passo, trote e galope- as demais são 

adquiridas com o adestramento. Na equoterapia, as sessões são desenvolvidas com o cavalo 

ao passo.  O passo é andadura marchada, basculante, a quatro tempos , simétrica, pois os 

apoios dos membros no solo se repetem em quatro pares simétricos , repetindo as ondulações 

de um lado para outro do eixo da coluna vertebral durante o ciclo completo do 

passo.(SEVERO, 2010, p.116).  

O passo é a mais utilizada na Equoterapia, caracterizada por ser ritmada, 

cadenciada e há quatro tempos, ou seja, ouvem-se quatro batidas distintas, nítidas e 

compassadas que correspondem ao pousar dos membros do animal ao solo, produzindo e 

transmitindo ao cavaleiro uma série de movimentos sequenciados e simultâneos (Figura 03). 

 

 
Figura 3 – Cavalo ao passo. 

Fonte: Apostila da ANDE-BRASIL, 2007. 
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Conforme (Lallery in ANDE BRASIL, 1996) o passo do cavalo determina uma 

ação helicoidal em seu dorso, sua repetição de movimentos é de 1 a 1,75 por segundo , o que 

dá entre 1.800 a 2.250 ajustes tônicos em 30 minutos. 

Segundo Severo (2010) o passo é a andadura responsável pelo ensino da 

descontração muscular, pela aquisição da confiança, pela flexibilidade, pela fixidez e pela 

superação da barreira do “medo do desconhecido”. Permite maior contato e maior consciência 

dos elementos da natureza. 

 

 

 

 

Figura 4 – O cavalo ideal para Equoterapia. 

Fonte: Primária, Setembro/2011 

 

 

A escolha correta do cavalo de equoterapia é fator determinante para o sucesso do 

método e bom desenvolvimento das atividades terapêuticas. A andadura deverá ser a mais 

suave e natural possível para proporcionar um conforto ao praticante durante as sessões, 

garantindo-lhe segurança. Isso evidentemente, evitará a contratura involuntária dos músculos, 

e consequentemente o medo. A questão fundamental refere-se ao fato de não haver uma raça 

ideal para equoterapia. Assim, o cavalo a ser utilizado na equoterapia deve ser acima de tudo 
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manso. Essa mansidão significa ter um “bom caráter”, “boa índole”, O cavalo deve aceitar 

vozes de comando, sinais e sons diversos, seja qualquer tipo de ruído ambiental, sejam eles, 

gritos, cantos e buzinas, não devem se assustar com gestos bruscos realizados pelo praticante 

ou pelo terapeuta. 

Revendo ainda as condições para um cavalo ideal, devemos analisar a parte 

comportamental, assim, o cavalo deve apresentar-se de boa índole, sem vícios, não ser 

assustado, ansioso; o cavalo deve ser dócil, confiável e amigável, aceitando mudanças no seu 

ambiente. A ANDE-BRASIL descreve o cavalo ideal para as atividade equoterápicas sendo 

aquele com movimento rítmico, preciso e tridimensional, devendo possuir tórax largo, o que 

facilitará um bom assento do praticante. 

Outras características do cavalo que desenvolve atividade equoterápicas são a 

docilidade e a calma, o que facilitará o pronto atendimento às ajudas do Praticante ou 

Terapeuta, na realização dos exercícios de ampliação ou redução da andadura, execução de 

círculos e não ser preguiçoso, nem nervoso, o que dificultará o praticante a realização dos 

exercícios e poderá colocá-los em risco. Na equoterapia jamais devemos utilizar cavalos” 

inteiros”(cavalos não castrados), cavalos com menos de 06 anos de idade e as Fêmeas com 

cria ao pé devido à ansiedade e desconcentração observadas em suas atitudes. 

Nessa perspectiva, é importante mencionar que a personalidade do cavalo, é 

atributo resultante da hereditariedade, da idade e do manejo. Quanto à conformação, o animal 

deve ser analisado como um todo, daí a importância da harmonia dos aprumos
9
 perfeitos, bom 

equilíbrio e andadura suave e adequada para a prática da equoterapia.   O cavalo deve possuir 

um dorso mediano, de aproximadamente 1,55m de altura, facilitando o acesso do terapeuta e 

consequentemente, proporcionando maior segurança aos pacientes, já que durante as sessões 

estão mantidos a mesma altura dos terapeutas. 

O cavalo de equoterapia deve ainda apresentar três formas de locomoção natural, 

ou seja, o passo que deve ser diagonal, a quatro tempos, mantendo equilíbrio bastante estável 

para o praticante; o trote saltado, diagonal, a dois tempos simétricos; o galope saltado, 

assimétrico, diagonal, a três tempos , ambos amplos e bem diferenciados. O ideal é que o 

animal consiga movimentar-se de forma harmônica e eficiente. Quanto ao treinamento, o 

cavalo deve estar apto a condução do solo, aceitando o terapeuta e os auxiliares laterais, aos 

                                                 
9
  Entende-se por  aprumo a exata direção que têm os membros, com relação ao solo,  de modo que o peso 

corporal do cavalo seja regularmente distr ibuído sobre cada um daqueles membros.   
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exercícios de volteio e flexionamentos, ao comando de voz no trabalho de guia e ainda aceitar 

as ajudas básicas de adestramento. 

Numa sessão de equoterapia, os movimentos bruscos, os passos rápidos e os 

sustos podem prejudicar o praticante, gerando contraturas, medo e falta de adesão a 

equoterapia. Os cavalos que são utilizados por diversos praticantes e com diversas 

necessidades devem estar sempre limpos, alimentados e saudáveis.  O cuidado com o aspecto 

físico do cavalo é muito importante, daí a necessidade de uma boa alimentação, incluindo em 

suas dietas, rações concentradas e volumosas, ou seja, por se tratar naturalmente de herbívoro, 

um capim de boa qualidade. A manutenção dos cascos, buscando sua boa qualidade é 

fundamental, já que o casqueamento e ferrageamento feito de forma incorreta, poderá causar 

claudicações temporárias, ou às vezes permanentes, causando a perda do animal para a prática 

da atividade de equoterapia.  

É fundamental a limpeza dos pêlos do animal e consequentemente de sua pele, 

pois durante a escovação executada pelo praticante, esse procedimento facilita a remoção e 

eliminação de (bactérias, fungos e parasitas e manter o bom estado de saúde. Essa limpeza 

deve ser diária e fundamental para a boa apresentação do animal e, até mesmo, para 

proporcionar a prevenção e a disseminação de doenças infecto–contagiosas que podem ser 

provocadas por diversos parasitas, principalmente, pelos carrapatos. 

Os materiais utilizados para o arreamento dos animais durante a prática de 

equoterapia podem ser adaptados, ou não variando de acordo com as necessidades do 

praticante. Dentre eles citamos: a manta comum ou mantão, utilizado para evitar o contato 

direto com o praticante, propicia maior conforto durante a montaria; o cilhão quando 

utilizado, dispensa-se a sela, propiciando maior percepção e estímulos, oriundos do 

movimento do cavalo; a sela serve para dar melhor sustentação a quem monta, podendo 

apresentar uma alça adaptada para maior segurança do praticante; os estribos são peças 

calçadas pelo praticante para dar maior apoio e equilíbrio, podendo ser fechado ou aberto; o 

bridão é usado para o controle direcional e contenção do animal; rédeas e cabrestos, além da 

contenção servem para direcionar os animais durante as atividades; o capacete é um material 

essencial na equoterpia, sendo seu uso obrigatório, exceto as praticantes que possuam 

restrições médicas, serve como proteção para a região craniana. É importante frisar a 

necessidade destes materiais para realização de uma proveitosa sessão equoterapeutica.  

Em síntese, um Centro de Equoterapia deverá ser suprido por material adequado 

para o desenvolvimento do serviço que será oferecido, sendo composto por arreamento, 

equipamentos de segurança e material de picadeiro. O arreamento é composto basicamente 
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por cabeçada, sela sem arção ou alça, sela com arção ou alça, sela americana e manta. O 

material de picadeiro é composto por rampa, banqueta e cavaletes para auxiliar a montar. 

O equipamento de segurança necessário para uma sessão de equoterapia, em geral, 

é especificado para todos os CE, mas o capacete de proteção deve ser de uso obrigatório. 

Botas de equitação ou perneiras devem ser utilizadas, e o uso de tênis ou botas com solado 

largo não devem ser aceitos, uma vez que podem ficar trancados nos estribos além de serem 

pesados e dificultarem a execução dos exercícios físicos. Culotes ou calças maleáveis são as 

mais indicadas para a prática da Equoterapia. Entretanto, o uso de roupas extravagantes, 

esporas e pingalins (chicotes) devem ser proibidos para não colocar em risco a segurança dos 

praticantes no picadeiro. 

 

 

4.1 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DE UM CENTRO DE EQUOTERAPIA 

 

 

Para a organização de um CE faz-se necessária uma infra-estrutura básica para 

acomodar com segurança os seus freqüentadores. Para tanto, se faz necessário fazer as 

adaptações necessárias para atender aos diversos casos que necessitam da atenção, qualquer 

que seja a necessidade. Faz-se necessário, também, baias em número suficiente, local para o 

armazenamento dos materiais utilizados nas sessões e local para a limpeza dos animais. 

O pessoal mínimo necessário para a manutenção de um CE, seja nas sessões 

propriamente ditas, seja das instalações, é o seguinte: um médico supervisor, fisioterapeuta, 

psicólogo, instrutor de equitação e auxiliares de equitação, além dos militares utilizados na 

limpeza das instalações, e no manejo e trato dos animais. 

Os militares empregados nas sessões, não precisam necessariamente ser fixos do 

CE, pois eles podem ser escalados para executar tais missões somente nos dias de 

equoterapia, desempenhando assim as outras missões inerentes à rotina da OM. O efetivo 

designado para trabalhar com equoterapia deve ser fidelizado, ou seja, devem ser os mesmos, 

haja vista o treinamento específico e o conhecimento adquirido. 
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Figura 5  – Rampa de acessibilidade ao praticante de Equoterapia.  

Fonte: Pr imár ia,  Setembro/2011 

 

 

 Figura 6 – Estrutura física do picadeiro do CERN. 

 Fonte: Pr imár ia,  Setembro/2011 
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A freqüência das sessões vai depender da disponibilidade dos profissionais 

envolvidos, mas o ideal é que cada paciente participe de duas sessões semanais, com uma 

duração de cerca de 30 minutos. 

O CE deve ser funcional. A melhor atividade é aquela que estimula participação. 

As sessões realizar-se-ão em espaço aberto, porém, é conveniente que exista um espaço 

coberto, picadeiros, por exemplo, para que em caso de mau tempo a sessão não precise ser 

cancelada. Neste espaço, se possível, deve existir um espelho de tamanho que os praticantes 

possam se observar, e também de um sistema de som para determinadas sessões. No tocante à 

segurança, um item fundamental é que sejam cercados e tenham porteiras de dimensões 

adequadas e de fácil manejo. 

O ideal é que as sessões de equoterapia sejam gratuitas, ou com preços referentes 

às sessões os menores possíveis, pois o objetivo é que estes valores apenas cubram os gastos 

com a manutenção dos animais, e aquisição de novos materiais necessários nas sessões. Caso 

não existam profissionais habilitados à condução das atividades, em caráter voluntário, e sem 

uma parceria com empresas que viabilizem tal custo, é necessário que sejam acrescidos aos 

valores das sessões o equivalente para cobrir tais gastos. 

Deve ser cobrado o preenchimento das fichas anexadas a este trabalho para que 

seja feita uma correta avaliação das necessidades dos praticantes e para isentar o CE de 

possíveis problemas decorrentes da omissão de alguns dados. Principalmente com o parecer 

do médico que tenha encaminhado o paciente ao CE, e o termo de responsabilidade dos pais, 

uma vez que os centros encontrar-se-ão em área militar, preservando assim a instituição. 

Existem duas classificações de CE segundo as ANDE. Os cadastrados, que 

mantém uma ligação simplificada com a Associação, e filiados, que mantém um vínculo 

formal, assumindo assim deveres e gozando dos direitos estatutários, além de serem 

agrupados em categorias e receber a respectiva homologação da Associação. 

Os CE que vierem a funcionar no âmbito de organizações militares devem 

providenciar documento formal, por exemplo, a publicação em boletim interno oficializando a 

criação e o funcionamento do CE e indicando seu responsável, para realizarem sua filiação na 

ANDE, o que  garantirá o respaldo legal e técnico do Centro. 
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4.1.1 Normas gerais de ação e aspectos legais do funcionamento de um Centro de 

Equoterapia 

 

 

A ANDE desenvolveu um Manual do Centro de Equoterapia, com a finalidade de 

consolidar a doutrina da Equoterapia e com isso normatizar suas ações de modo a facilitar a 

implantação da prática do recurso terapêutico de reabilitação em qualquer centro existente no 

Brasil. Neste Manual Constam desde quais os profissionais necessários coma as respectivas 

habilitações técnicas, até os modelos das fichas de inscrições para aos praticantes. Aliado a 

isso, deve-se observar os aspectos legais, já que a base do Funcionamento de qualquer centro 

hípico e de qualquer centro equoterápico dentro de uma área sob a responsabilidade da Polícia 

Militar, deverá está alicerçada tanto na lei de criação, quanto nas Normas Gerais de Ação da 

Organização Militar, obedecendo alguns preceitos básicos inerentes ao funcionamento do CE. 

O Centro de Equoterapia na estrutura da PMRN poderá ser implantado através de 

um Decreto Estadual, como a exemplo, o decreto nº 15.918, de 27/02/2002 que criou o 

CIASP (Centro Integrado de Apoio Social ao Policial), como também a de uma Norma Geral 

de Ação (NGA) para o seu funcionamento.  

O funcionamento do Centro de Equoterapia também estará de acordo com as 

Normas Gerais de Ação da unidade de cavalaria, proposta por seu comandante e de 

conhecimento de todos os interessados. Essas normas devem relacionar todos os setores de 

responsabilidade da unidade bem como as funções específicas para o funcionamento e para o 

serviço. Dentro dessas normas, deve-se constar a parte referente ao Centro Hípico, e também 

ao funcionamento das aulas de equoterapia, delegando responsabilidades.  

É de suma importância que o Centro Equoterápico possua algumas 

documentações para o seu funcionamento, com a finalidade de salvaguardar a OM tanto nas 

atividades terapêuticas desenvolvidas, quanto em algum eventual acidente que possa ocorrer.  

A documentação pertinente ao CE tem como objetivo conferir o caráter de 

organização a atividade de Equoterapia, ao serem desenvolvidas nas instalações da OM/OPM, 

bem como servir de subsidio para a elaboração de dados estatísticos, para futuras pesquisas e 

avaliações do projeto em andamento. Permitem o resguardo da administração do CE, 

demonstrando controle sob as atividades em andamento. Tais fatores são úteis para obtenção 

de recursos, tanto financeiros como humanos, bem como transmitir tranqüilidade aos 

responsáveis dos praticantes, demonstrando aos mesmos, seriedade e profissionalismo, 

marcas as quais o público civil espera do meio militar. (CRUZ, 2006, p. 80).  
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A lista de espera é um documento para controlar os novos candidatos a praticante 

do tratamento equoterápico. É importante que se mantenha sempre atualizada e respeite a 

ordem, e os critérios, pois esse gerenciamento dará credibilidade ao processo de seleção e irá 

também atrair instituições públicas e privadas que desejam fazer convênios, pois sabendo que 

o processo é seguro e confiável, terá a certeza que seus recursos não serão manipulados para o 

favorecimento do tratamento de pessoas indevidas.  

Os dados principais que deve possuir uma lista de espera são os seguintes: Nome 

do praticante, nome do responsável, telefone para contato, data de inclusão na lista e a critério 

do comando da OM, poderão ser feitas listas distintas entre civis e militares, considerando que 

o público a ser beneficiado em uma primeira etapa, é em termos gerais, composto por 

militares e seus dependentes que necessitem da atividade de Equoterapia.(CRUZ, 2006, p.81)  

É na ficha cadastral do praticante que constam todos os dados do praticante e do 

seu responsável, como nome completo, endereço, filiação, meios de contato, e tudo que 

auxiliará o Centro Equoterápico a manter o controle dos seus praticantes.  

O Registro de Filiação serve para dar credibilidade ao Centro Equoterápico, pois 

tendo um registro a uma entidade reconhecida em Equoterapia, todos os métodos e 

profissionais seguem uma doutrina em comum. Esse registro porém não é obrigatório para a 

instalação do Centro Equoterápico.  

Em reunião dos profissionais será elaborado um Programa de Atendimento 

Equoterápico para o Praticante, onde deverão ser realizadas entrevistas para avaliação médica, 

psicológica e fisioterápica para cada praticante, para que a Equipe saiba das dificuldades que 

terão com o paciente, de modo a adequar o tratamento com a individualidade de cada 

praticante, o que é indicada e especificada na ficha de avaliação médica.  

Por fim, o termo de compromisso é um dos principais documentos que deverão 

constar na posse do Centro Equoterápico, pois nele os responsáveis pelos praticantes irão se 

informar suas regras do uso, já que ele pertence a unidades militares e como tais seguem o seu 

próprio regulamento interno, onde cumprem certos horários, trajes, direitos e deveres. Esse 

documento dará base para que o Centro Equoterápico desligue o praticante ou responsável por 

eventual desvio de conduta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Durante o estudo percebeu-se que o alcoolismo é um problema mundial, é 

necessário que as pessoas olhem para esta questão com seriedade e urgência, que retire do seu 

íntimo qualquer resquício de preconceito e indiferença já que o álcool vem segregando várias 

pessoas e destruindo várias famílias. O álcool é um problema de saúde pública, a pessoa 

alcoolista torna-se totalmente dependente da bebida, é considerada uma pessoa doente, o 

metabolismo orgânico do corpo do alcoolista sente a necessidade de preenchê-lo. Portanto, a 

Polícia Militar deve parar e olhar para o problema que perdura há anos.  

Um desafio para a Polícia Militar é a implementação de ações preventivas, através 

de um processo de planejamento e implantação de estratégias institucionais voltadas para a 

redução dos fatores de vulnerabilidade e riscos específicos, e fortalecimento dos fatores de 

proteção numa perspectiva de promoção de qualidade de vida, proporcionados através da 

prática da Equoterapia. 

Assim, cavalo se apresenta como objeto intermediador, sendo a ligação entre o 

praticante e o terapeuta. Aquilo que o praticante não pode vivenciar, no contato com o animal 

ele irá aprender integrar-se e utilizar na sua estrutura, na sua evolução psicossomáticas 

melhorando sua autonomia, independência, auto-estima, auto-confiança, objetivos dos 

terapeutas com seus praticantes. O cavalo é o ser da confiança, da troca afetiva e corporal, ele 

dá sentido a nossa busca de identidade, ele se torna o objeto de nossas projeções, uma 

resposta viva s nossos comportamentos. 

Todo o vinculo cavalo-cavaleiro, desenvolve afetividade, com isso estrutura-se a 

relação de confiança, melhorando a auto-estima e conseqüentemente haverá outros ganhos, 

em outros aspectos, sendo eles a obtenção do senso de limite e responsabilidade, melhora o 

relacionamento interpessoal, no caso da timidez, retração, doenças do humor e depressão. 

Durante as sessões de equoterapia, possibilita ao praticante a interação com o 

grupo apesar de cada trabalho ser desenvolvido individualmente, ou seja, a indicação é 

individualizado para cada praticante. Nas Sessões de equoterapia, as limitações e dificuldades 

superadas possibilitam o avanço dos demais praticantes e conforto dos profissionais que têm 

os seus objetivos cumpridos.  

Sabemos da existência da problemática do alcoolismo dentro da Instituição 

Policial Militar, problema que atingi todos os níveis sociais, em todas as famílias, em todos os 
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tipos de empresas, sejam, as públicas ou privadas. Na Polícia Militar do Rio Grande do Norte 

ainda não existe um Centro de Equoterapia, embora em sua estrutura organizacional exista 

uma Unidade Policial de Cavalaria conhecido como Regimento de Polícia Montada Fernandes 

de Almeida. 

A equoterapia pode ser o elo fundamental para recuperação e reabilitação, 

inicialmente para os policiais militares que sofrem de alcoolismo, pois os benefícios que o 

cavalo proporciona ao praticante são cientificamente comprovados nas áreas afetivas, de 

educação, psicológicas, motoras dentre outras. Essa relação com o animal motivará os 

policiais a utilizar o cavalo como tratamento terapêutico para o problema específico do álcool, 

bem como despertará o interesse para outras práticas, como o prazer da Arte da Equitação. 

Dessa forma, a aplicação da equoterapia da maneira correta se dará após um 

parecer médico indicando as reais necessidades e objetivos, e deverá seguir um programa 

definido por profissionais habilitados, havendo o acompanhamento de uma equipe 

interdisciplinar, o que, com certeza, proporcionará prazeres e benefícios aos praticantes e seus 

familiares, e acelerará os resultados esperados nos diversos tratamentos realizados.  

É uma metodologia especial, que possibilita vários benefícios, pois desenvolve no 

praticante o desenvolvimento global, o ajustamento pessoal e a independência, em igualdade 

de condições como os demais, considerando sua potencialidade e limitação. 

Além das vantagens de ordem social que um CE proporciona a instituição da 

Polícia Militar, que através do RPMON, pois serão divulgados, mesmo que informalmente, 

um trabalho social de relevante importância para a sociedade, de forma séria e correta com 

que desenvolve todas as outras atividades, além da rotina da caserna vivenciada e observada 

mais de perto pelas pessoas das comunidades que freqüentam o centro. 

O Centro de Equoterapia na estrutura da PMRN pode ser implantado através de 

um Decreto Estadual, como por exemplo, o decreto nº 15.918, de 27/02/2002 que criou o 

CIASP (Centro Integrado de Apoio Social ao Policial), como também a de uma Norma Geral 

de Ação (NGA) para o seu funcionamento e assim possibilitar a formalização de convênios 

com Grupos de Alcoólatra Anônimos, CIASP (SESED), Diretoria de Saúde do Hospital da 

PM, Forças Armadas Militares (Marinha Exército e Aeronáutica), Entidades de Ensino 

Superior e outras empresas público-privadas que desenvolvem trabalhos sociais, como o 

exemplo da PETROBRÁS e possibilitem a viabilização da criação de um Centro.  

A equoterapia é um assunto de grande importância e relevância em diversas áreas, 

que atualmente na FARN já dispõe na matriz curricular do curso de fisioterapia a disciplina 

EQUOTERAPIA. A base do Funcionamento de qualquer centro hípico e de qualquer Centro 
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Equoterápico dentro de uma área sob a responsabilidade da Polícia Militar, deverá está 

alicerçada tanto na lei de criação, quanto nas Normas Gerais de Ação da Organização Militar, 

obedecendo alguns preceitos básicos inerentes ao funcionamento do Centro de Equoterapia. 

Com a implantação de um CE, possibilitará ao Policial Militar doente de 

alcoolismo o acesso ao tratamento, em que a equoterapia é indicada. A importância do CE ser 

sediado na OM (Regimento de Polícia Montada João Fernandes da Almeida) pertencente a 

Polícia Militar do RN, já que a Instituição já dispõe em sua estrutura organizacional de um 

estrutura onde é possível encontrar um profissional da área de equitação com habilitação para 

a preparação, treinamento e escolha de um cavalo, além de ser possível encontrar 

profissionais de várias áreas, principalmente de saúde (psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta 

entre outros) que podem compor a equipe interdisciplinar para a prática de equoterapia. 

Podendo ser ressaltado também, o fato de que o CE por estar sob a orientação, 

coordenação ou a supervisão de militares, isso contribuiria com a confiança do policial na 

instituição, já que o mesmo consideraria a unidade policial como uma extensão de sua casa, o 

que lhe transmitiria confiança e aumentaria a credibilidade no tratamento. 

Como qualquer trabalho que é desenvolvido que busque a integração social, 

naturalmente se conquista a credibilidade de toda a sociedade e assim, possibilitaria a criação 

de convênios e parcerias com instituições e empresas, o que certamente reduziriam os custos 

em relação a manutenção desses Centros. Além de amortizar os custos com os tratadores para 

os animais, e com pessoas para a realização de limpezas das áreas utilizadas. Com isso, os 

gastos seriam com a aquisição de ração e de medicamentos para os animais e na aquisição ou 

manutenção do material utilizado para a encilhagem ou arreios. 

A Polícia Militar, oferecendo o serviço que a equoterapia se propõe, um trabalho 

extremamente social em que todos seriam beneficiados e as pessoas passariam a admirar e 

respeitar ainda mais a instituição. Tudo isto com um custo mínimo tendo em vista os 

benefícios gerados por esse “marketing” social. 
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