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RESUMO 

 

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) constituem um grupo de condições de 

causas neurobiológicas de início precoce e curso crônico que se caracteriza por 

prejuízos em três áreas do desenvolvimento: interação social, comunicação e 

comportamento. Evidências tem demonstrado que esta população apresenta prejuízos 

para além da tríade diagnóstica, prejuízo no desenvolvimento motor como: déficits no 

controle postural, na coordenação motora e na integração sensorial. Uma prática 

interventiva que visam contemplar as desordens do comportamento sensório motor é a 

Equoterapia. Pesquisas nessa área apontam que a utilização do movimento do cavalo 

pode contribuir significativamente para a melhora do controle postural, equilíbrio e 

coordenação contribuindo para maior funcionalidade motora. O presente estudo teve por 

objetivo avaliar os efeitos de movimentos similares de um cavalo, por meio de um 

simulador, no controle postural de indivíduos com TEA. Participaram do estudo oito 

meninos com TEA, de 7 a 15 anos de idade, que foram submetidos a um protocolo de 

intervenção de doze sessões, de vinte minutos cada, com um simulador de equitação. 

Para avaliação utilizou-se a plataforma de força para quantificar as oscilações do corpo 

durante o equilíbrio estático e o teste de rendimento motor KTK que avalia aspectos da 

coordenação motora tais como equilíbrio, ritmo, lateralidade, velocidade e agilidade em 

quatro tarefas. Os resultados após as intervenções indicaram melhoras estatisticamente 

significativas (p<0,01) para o equilíbrio estático e (p<0,04) para o rendimento motor nas 

tarefas de velocidade e ritmo. 

  

 

Palavras chaves: Transtornos do Espectro do Autismo, controle postural, equilíbrio, 

simulador de equitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Autism Spectrum Disorders (ASD) are a group of conditions of neurobiological 

causes early onset and chronic course that is characterized by impairments in 

three areas of development: interaction social, communication and behavior. 

Evidences has shown that this population losses beyond the diagnostic triad, 

impairment in motor development as deficits in postural control in motor 

coordination and sensory integration. Among the practices interventional aimed 

contemplate the sensorimotor behavior disorders is the riding therapy. This 

practice therapeutic uses as main feature the movement of the horse that is 

multidimensional, rhythmic, repetitive ordering of whom is mounted postural 

adjustments in order to maintain balance. Research in this area indicate that 

the use of the horse's movement may contribute significantly to the improvement 

of postural control, balance and coordination contributing to higher motor 

functionality. The present study examined the effects of the movements of a 

horse by means of a horseback riding simulator on postural control in 

individuals with ASD. The participants were eight boys with ASD, 7-15 years 

old, who underwent an intervention protocol of twelve sessions, twenty minutes 

each, with a horseback riding simulator. For the evaluation were used the force 

plate to measure the oscillations of the body during static balance and motor 

performance test that evaluates with the KTK aspects of motor skills such as 

balance, rhythm, laterality, speed and agility in four tasks. The results after 

interventions showed statistically significant improvements (p <0.01) for static 

and (p <0.04) for motor performance in tasks speed and rhythm. 
 

Key words: Autism Spectrum Disorders, postural control, equilibrium,  horseback 

riding simulator. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) constituem um grupo de condições de 

causas neurobiológicas de início precoce e curso crônico que se caracteriza por prejuízos em 

três áreas do desenvolvimento: interação social, comunicação e comportamento. Estes 

transtornos apresentam uma ampla gama de manifestações e sintomas que determinam 

prejuízos, em graus variáveis, no comportamento adaptativo desses indivíduos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002; WING et al., 2011).  

Sabe-se hoje que os prejuízos centrais dos TEA se caracterizam pela dificuldade nessas 

três áreas específicas do desenvolvimento, porém existe grande variabilidade nas 

manifestações clínicas. Faz parte do TEA o Transtorno de Asperger, o Transtorno Autista e o 

Transtorno Global do Desenvolvimento sem Outra Especificação (TANGUAY et al., 1998; 

WING et al., 2011).  

Estudos têm demonstrado que indivíduos com TEA apresentam características motoras e 

sensoriais incomuns com importantes déficits discriminativos e/ou perceptivos que 

contribuem para problemas de equilíbrio, posturais e práxicos (BARANEK, 2002). Pesquisas 

identificam déficits no desenvolvimento motor (PROVOST et al., 2007), na coordenação e 

função motora (GREEN et al., 2009), planejamento e execução de movimentos (RINEHART 

et al., 2006), na integração do processamento sensorial que podem manifestar-se por 

comportamentos motores inadequados e/ou ineficientes (KIENTZ e DUNN, 1997; 

BARANEK, 2006; TOMCHEK e  DUNN, 2007) e déficits na manutenção do controle 

postural (MOLLOY et al., 2003; MINSHEW et al., 2004; FOURNIER et al., 2010). 

Embora o exato significado dessas características seja ainda assunto de muita especulação, 

os comportamentos sensório-motores atípicos nos TEA não parecem nem universais nem 

específicos para a condição, no entanto, estudos emergem para sugerir que padrões de 

características sensoriais (WING et al., 2011) e motora podem diferir qualitativamente de 

outras desordens do desenvolvimento (BARANEK, 2002).  

Em termos de desenvolvimento do comportamento motor a manutenção do controle 

postural é alicerce fundamental para o desenvolvimento das habilidades motoras. Um sistema 

de controle postural imaturo pode ser fator limitante no aparecimento de outras habilidades 

motoras. Pode restringir a capacidade de desenvolver a mobilidade bem como as habilidades 

manipulatórias (FOURNIER et al., 2010), interferindo qualitativamente nas capacidades 

adaptativas e funcionais de um indivíduo. Nesse sentido, e dadas as evidências de que 
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indivíduos com TEA apresentam alterações na manutenção do controle postural (MOLLOY et 

al., 2003; MINSHEW et al., 2004; FOURNIER et al., 2010), a necessidade de estabelecer 

objetivos terapêuticos para intervir nessas desordens é uma questão que merece ser colocada. 

 Dentro da gama de práticas interventivas que visam contemplar as desordens do 

comportamento motor, encontra-se a Equoterapia. Esta prática terapêutica utiliza como 

principal recurso o movimento tridimensional do cavalo como provedor de experiências 

sensório-motoras. Têm sua base fisiológica nos padrões de movimento do animal que é 

multidimensional, variável, rítmico e repetitivo, requisitando de quem está montando 

equilíbrio, controle e ajustes posturais de retificação para manter-se sobre o animal (SPINK, 

1994). Montado em um cavalo o indivíduo pode desenvolver habilidades motoras básicas de 

controle postural, equilíbrio, melhora do tônus bem como adquirir e/ou aprimorar habilidades 

motoras mais complexas mediante os níveis de atividades propostas (MEDEIROS e DIAS, 

2008).  

 Há robustas evidências de que a utilização do cavalo promove melhoras significativas no 

controle postural e equilíbrio, propicia maior funcionalidade motora e melhor aceitação de 

intervenção terapêutica em crianças com paralisia cerebral e indivíduos com deficiência 

motora de outra natureza (STERBA et al., 2002; STERBA, 2007; SNIDER et al., 2007; 

BORGES et al., 2011; ROSA et al., 2011). Em indivíduos com TEA há poucos estudos e, 

evidências empíricas apontam para a hipótese que a Equoterapia promova melhoras no 

funcionamento social e motivacional (BASS et al., 2009; TAYLOR et al., 2009), na 

proficiência motora e nas funções sensoriais (WUANG et al., 2010)  

A Associação Nacional de Equoterapia (ANDE, 1998) define a Equoterapia como método 

terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, 

educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 

necessidades especiais. A Equoterapia é uma prática que propõem entre seus benefícios 

ganhos motores, psicológicos, educacionais e sociais.  

No Brasil existem diversos centros de Equoterapia, nota-se um aumento significativo no 

número de centros abertos, de pesquisas publicadas e na disseminação desta prática 

interventiva. A Equoterapia tem se popularizado cada vez mais, sendo indicada como 

tratamento para diversas desordens que acometem o desenvolvimento, dentro as quais os 

TEA. 
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Este projeto investigou um dos possíveis benefícios da Equoterapia em indivíduos com 

Transtornos do Espectro do Autismo. A pesquisa se concentrou nos aspectos relacionados aos 

estímulos oriundos do movimento do animal e sua possível interferência nos distúrbios do 

controle postural de crianças com TEA. 

Para tanto utilizamos nessa pesquisa dois instrumento de avaliação: a baropodometria que 

quantifica as oscilações do corpo na postura em pé (equilíbrio estático) e o Teste de 

Coordenação Corporal para crianças KTK de Kiphard e Schilling (1974) que avalia aspectos 

da coordenação corporal global, tais como equilíbrio, ritmo, lateralidade, velocidade e 

agilidade por meio de quatro tarefas motoras. Para a intervenção utilizamos um simulador de 

equitação que possibilita controlar as variáveis presentes numa sessão de Equoterapia como, 

tipo de passo do cavalo, frequencia do passo, tipo de solo, clima, temperamento do 

animal,entre outras, deixando presente apenas o estímulo do movimento do tridimensional. 
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2. FUNCIONAMENTO DO CONTROLE POSTURAL 

O funcionamento do controle postural compreende a manutenção da postura ereta e é 

fundamental para o desempenho de habilidades motoras. O controle postural requer manter 

um alinhamento entre os segmentos corporais uns em relação ao outro e em relação ao 

ambiente (orientação postural) e, manter o equilíbrio. O equilíbrio está relacionado com o 

balanceamento das forças internas e externas que atuam sobre o corpo. Refere-se a habilidade 

de manter o centro de gravidade sobre uma base de sustentação (SHUMWAY-COOK e 

WOOLLACOTT, 2003).  

Mecanicamente as condições para manter a função de equilíbrio dependem das forças 

internas e externas que atuam sobre os segmentos corporais. Um corpo está mecanicamente 

em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele é zero (DUARTE e 

FREITAS, 2010). Entretanto essas forças não são constantes e fazem com que a posição do 

centro de massa corporal oscile, de maneira que o corpo nunca permaneça imóvel, ainda que a 

pessoa tente manter-se em pé o mais estável possível (BARELA, 2000).  

Dessa forma, manter-se em equilíbrio é um processo contínuo e ininterrupto pelo qual a 

estabilidade postural é mantida. (DUARTE e FREITAS, 2010). O controle postural exige que 

o corpo se adapte às constantes e mutáveis demandas do ambiente e das tarefas motoras. A 

incapacidade de adaptar-se às exigências pode ser indicador de instabilidade postural 

(SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2003).   

O funcionamento do sistema de controle postural é dinâmico e se dá pela estrita relação 

entre as informações sensoriais e as estratégias motoras (BARELA, 2000; SHUMWAY-

COOK e WOOLLACOTT, 2003; DUARTE e FREITAS, 2010).  

As informações sensoriais são provenientes de três sistemas: visual, vestibular e 

somatossensorial que fornecem informações sobre a posição relativa dos segmentos corporais 

e sobre as forças externas e internas que agem sobre ele (NASHER, 1982; HORAK e 

MACPHERSON, 1996; MOCHINZUKI e AMADIO, 2006).  

O sistema nervoso central tem a função de receber, organizar e integrar essas informações 

sensoriais de forma a representar internamente sua posição no espaço, para só então reagir 

contra as perturbações que causam seu desequilíbrio. A organização correta e adequada dos 

músculos para controlar a posição do corpo no espaço e realizar movimentos é função 

desempenhada pelo sistema músculo-esquelético.  
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Dessa forma as estratégias sensório-motoras são pré requistos da organização funcional do 

controle postural: do equilíbrio e do desempenho de habilidades motoras. 

As funções do controle postural são de suporte, estabilidade e equilíbrio. A função de 

suporte é controlar a atividade muscular de forma a suportar o peso do corpo contra a ação da 

gravidade. A de estabilidade é de suportar os segmentos corporais uns em relação ao outro 

enquanto estão em movimento e, a função do equilíbrio é de manter, sobre a sua base de 

sustentação uma postura ereta (MOCHIZUKI e AMADIO, 2006).  
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3. AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL  

Existem diferentes formas de avaliar o controle postural dada as diferentes funções que ele 

exerce. Os instrumentos variam de acordo com o objetivo a ser investigado. Existem desde 

avaliações de observações qualitativas a medições de parâmetros posturais específicos. De 

forma geral podemos dividir os métodos avaliativos em avaliação de sistemas biomecânicos, 

dos sistemas sensoriais e do desempenho em habilidades motoras. 

Neste trabalho optou-se por utilizar dois instrumentos de avaliação que tem por si só 

objetivos diferentes, mas que podem complementar-se numa análise global do controle 

postural.  

São eles a plataforma de força, que compreende uma avaliação do equilíbrio estático 

durante uma posição ereta e, uma bateria de testes de habilidades motoras chamada KTK, 

como veremos a seguir. 

 

3.1 Estabilometria 

A estabilometria é um método de registro e análise do equilíbrio postural que se dá através 

da quantificação contínua das oscilações do corpo humano. O instrumento mais utilizado é a 

plataforma de força que consiste em uma placa sob a qual estão dispostos sensores capazes de 

medir as forças de reação do solo. 

O parâmetro mensurado é o COP (centro de pressão). O COP corresponde ao ponto de 

aplicação da resultante das forças verticais agindo sobre a superfície de suporte. O COP é uma 

medida de deslocamento mensurada nos eixos ântero-posterior (y) e médio-lateral (x) e é o 

ponto central das forças, que o indivíduo exerce para manter-se na postura de pé quando 

avaliado em uma plataforma de força (DUARTE e FREITAS, 2010). 

 A mensuração do deslocamento de COP quantifica a instabilidade postural do indivíduo 

durante a postura em pé tanto em condições fisiológicas quanto nas condições patológicas.  O 

COP é resultado da resposta neuromuscular ao balanço, decorrente da ação da gravidade 

(WINTER et al., 1998). 
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A medida de COP durante a postura em pé tem sido por décadas a principal ferramenta 

biomecânica para o entendimento do equilíbrio corporal, pois ela representa o resultado 

coletivo do sistema de controle postural e da força da gravidade (DUARTE, 2000; 

FERREIRA, 2005; DUARTE e FREITAS, 2010). 

 Diferentes metodologias são utilizadas em relação ao tempo do teste e geralmente são 

adotados períodos de curta duração (10 a 30 segundos) (DUARTE e FREITAS, 2010). 

 

3.2 KTK – Teste de Coordenação Corporal para crianças Kiphard e Schilling 

O KTK (Körperkoordinationstest für Kinder) é um teste que avalia habilidades 

motoras. Mais especificamente e, de acordo com os autores do teste, o KTK avalia aspectos 

da coordenação corporal como equilíbrio, ritmo, lateralidade, velocidade e agilidade. 

Desenvolvido por Kiphard e Schilling em 1974, o KTK surgiu para suprir a necessidade de se 

avaliar mais sutilmente as desordens motoras em crianças com lesões cerebrais e/ou desvios 

de comportamento (GORLA et al, 2009).    

O principal objetivo do teste é avaliar o rendimento motor de crianças entre 04 e 15 

anos de idade (GORLA et al, 2009). O teste é composto quatro tarefas motoras, uma em que o 

indivíduos deve andar para trás em uma trave de equilíbrio, outra em que deve saltar blocos 

	  
Figura1: Representação do sinal estabilométrico do Baricentro do corpo (verde), pé direito (azul) e pé 

esquerdo (vermelho) durante uma avaliação na plataforma de força por 30 segundos. 
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de espumas em um pé só, outra em que o indivíduo deve saltar lateralmente o mais rápido 

possível e por último deslocar-se pelo ambiente por meio de duas plataformas móveis. Todas 

as tarefas estão descritas detalhadamente no método deste trabalho. 

Para cada tarefa são prescritos exercícios-ensaios para que o indivíduo possa adaptar-

se a prova e ao material utilizado. Pelo grau crescente de dificuldades das tarefas, pretende-se 

que o indivíduo chegue gradativamente ao seu limite de rendimento motor. Como o teste foi 

elaborado para indivíduos com desordens do desenvolvimento ele permite uma flexibilidade 

do avaliador ao passar as instruções e sugere que elas não sejam rígidas nem severas. 

A coordenação corporal é definida pelos autores do teste como uma interação 

harmoniosa e econômica do sistema músculo-esquelético, sistema nervoso e sistema sensorial 

capazes de produzir ações motoras precisas e equilibradas e reações rápidas e adaptadas às 

situações.  Para uma boa coordenação são necessárias condições como: adequada medida de 

força que determina a amplitude de velocidade e a velocidade do movimento; adequada 

seleção dos músculos que influenciam a condução e orientação do movimento e a capacidade 

de alternar rapidamente entre tensão e relaxamento muscular. (Kiphard, 1976 apud GORLA 

et al., 2009). 

O teste propõe avaliar as funções motoras básicas, as quais desempenham um papel 

importante no desenvolvimento de habilidades motoras da criança. Crianças bem coordenadas 

deslocam-se com facilidade, têm maior potencialidade para envolver-se em um maior leque 

de atividades, adquirem maior competência motora, possuem níveis maiores de aptidão para o 

desempenho de tarefas rotineiras e escolares, tornando-se crianças mais confiantes, melhores 

níveis de auto-estima e socialmente mais aceitas  como descrevem Gorla et al., (2009), em um 

livro que reúne resultados de diversos estudos sobre coordenação motora aplicados em 

indivíduos com deficiência intelectual e alterações no comportamento. 
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4. TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 

4.1 Conceitos e Manifestações Clínicas  

O termo Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) se aplica a um grupo de condições 

que afetam de forma significativa três áreas do desenvolvimento: interação social, 

comunicação e comportamento. Embora o termo venha sendo amplamente utilizado para 

referir-se a essa condição, é necessário destacar que ele não consta, ainda, em nenhum manual 

de classificação oficial (KLIN, 2006; MECCA et al., 2011; SCHWARTZMAN et al., 2011). 

Considera-se que os Transtornos do Espectro do Autismo sejam um subgrupo dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGD) do qual fazem parte o Transtorno Autista, o Transtorno 

de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem Outra Especificação (WING et 

al., 2011).  

A décima edição da Classificação Internacional de Doenças, CID-10 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2000), e a quarta edição revisada do DSM IV-TR (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002), trazem em seus respectivos manuais a definição do 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) como um grupo de transtornos caracterizados 

por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas, das habilidades comunicativas e 

por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. O Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, está em processo de finalização de 

sua quinta edição e, a American Psychiatric Association disponibiliza em seu site oficial as 

possíveis alterações a serem realizadas no novo manual entre as quais encontramos o termo 

Transtornos do Espectro do Autismo. Ainda que não seja oficial o termo TEA já está 

consagrado e sendo amplamente utilizado por pesquisadores e clínicos o que justifica que ele 

seja utilizado neste trabalho.  

De acordo com a Classificação Internacional das Doenças, CID-10 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2000) faz parte do grupo dos TGD o Autismo Infantil, o Autismo 

Atípico, a Síndrome de Rett, Outros Transtornos Desintegrativos da Infância, o Transtorno de 

Hipercinesia associado ao Retardo Mental e Movimentos Estereotipados, a Síndrome de 

Asperger, Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento e o Transtorno Global do 

Desenvolvimento Não Especificado. O manual do DSM IV-TR (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION , 2002) descreve cinco subgrupos do TGD, o Transtorno 

Autista, o Transtorno de Rett, o Transtorno Desintegrativo da Infância, o Transtorno de 

Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 
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Os TEA têm causas neurobiológicas e podem ser diagnosticadas por critérios clínicos. De 

acordo com o DSM IV-TR para o diagnóstico da condição é necessário satisfazer um total de 

seis (ou mais itens) de (1), (2) e (3), sendo pelo menos dois de (1), um de (2) e um de (3), 

conforme mostra a Tabela 1 abaixo. É necessário também que os atrasos ou funcionamento 

anormal ocorram antes dos 3 anos de idade e que a perturbação não seja melhor explicada 

pelo Transtorno de Rett ou Desintegrativo da Infância (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2002). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DSM-IV-TR 

(1)  Prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos dois dos seguintes opções: 

(A) Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, tais como olho-de-olho olhar, 

expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social; 

(B) Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento; 

            (C)  Falta de procura espontânea em compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas (por exemplo, 

pela falta de mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse); 

           (D) Falta de reciprocidade social ou emocional. 

(2) Prejuízos qualitativos em comunicação como manifestado por pelo menos um dos seguintes opções:  

          (A) Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não acompanhado por uma tentativa de 

compensar através de modos alternativos de comunicação tais como gestos ou mímica); 

          (B)  Em indivíduos com fala adequada, acentuado prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversa com os 

outros; 

          (C) Uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática;  

          (D) Falta de variado, o jogo faz-de-conta espontânea ou de imitação social apropriado ao nível de desenvolvimento. 

(3) Restritos padrões repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos 

uma das seguintes opções: 

          (A) Preocupação geral com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse, anormais em intensidade ou 

foco; 

          (B) Aparentemente adesão inflexível a rotinas não-funcionais específicos ou rituais; 

          (C)  Estereotipados e repetitivos maneirismos motores (por exemplo, mão ou dedo agitar ou torcer, ou movimentos 

complexos de corpo inteiro); 

          (D) Preocupação persistente com partes de objetos. 

 

 

Tabela 1: Critérios Diagnósticos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002) 
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Está claro que os prejuízos centrais dos TEA referem-se a perdas qualitativas na interação 

social, a déficits relativos à comunicação e à presença de padrões restritos, repetitivos e 

estereotipados de comportamento. Entretanto, diversos estudos têm demonstrado 

manifestações clínicas secundárias associadas aos transtornos, combinações de disfunções que 

vem ampliando a sintomatologia descrita pelos manuais DSM IV-TR e CID 10 (GADIA et 

al., 2004). Sabe-se hoje que os TEA são transtornos heterogêneos com início precoce e curso 

crônico e que possuem impacto variável nas diversas áreas do desenvolvimento.  

É recomendável uma avaliação clínica multidisciplinar que contemple as múltiplas áreas 

do desenvolvimento afim de que se possa traçar um perfil de funcionamento do indivíduo 

com TEA. Dada a variabilidade de combinações de disfunções e manifestações, a avaliação 

deve possibilitar traçar perfis de funcionamento cognitivo, de fala, linguagem, comunicação, 

sociabilidade, sensorialidade, motricidade e comportamento. Deve contribuir para o 

entendimento de como os diferentes domínios do desenvolvimento se interrelacionam e como 

eles se manifestam no comportamento adaptativo e funcional. De acordo com Saulnier et al. 

(2011) a variabilidade de combinações de manifestações disfunções de comportamento 

observadas em indivíduos com TEA tende a ser norma mais do que exceção.  

Em termos motores, pesquisas também têm demonstrado características motoras 

incomuns nessa população. Pesquisas identificam déficits no desenvolvimento motor 

(PROVOST et al., 2007), na coordenação e função de habilidades motora (GREEN et al., 

2009), planejamento e execução de movimentos (RINEHART et al., 2006), déficits no 

processamento sensorial que podem manifestar-se por comportamentos motores inadequados 

e/ou ineficientes e déficits na manutenção do controle postural (KOHEN-RAZ et al., 1992; 

GEPNER et al., 1995; GEPNER e MESTRE, 2002; MOLLOY et al., 2003; MINSHEW et al., 

2004; FOURNIER et al., 2010)  

Embora os déficits observados no comportamento sensório-motor nos TEA não pareçam 

universais e tampouco específicos, estudos indicam que padrões motores e sensoriais 

presentes nestas condições podem diferir qualitativamente daqueles presentes em outras  

desordens do desenvolvimento (BARANEK, 2002) e, influenciar nas capacidades adaptativas 

e funcionais de indivíduos com TEA (MINSHEW et al., 2004; RINEHART et al., 2006). 

O continuum de alterações no desenvolvimento de indivíduos com TEA tem mobilizado 

diversos pesquisadores e profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento. As 

manifestações clínicas para além daquelas descritas pela tríade clássica diagnóstica, mobiliza 
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a busca de novos conhecimentos e abordagens que possam contemplar esse espectro de 

condições.  

 

4.2 Controle Postural em indivíduos com Transtornos do Espectro do Autismo 

As desordens do controle postural, como dito anteriormente, não fazem parte da tríade 

diagnóstica nuclear dos indivíduos com TEA. Em comparação com os demais prejuízos 

presentes nos TEA, os distúrbios do comportamento motor têm recebido menos atenção 

(FOURNIER et al., 2010). Em se tratanto de postura é ainda menor o número de trabalhos 

realizados (MINSHEW et al., 2004) porém,  apesar de pouco numerosos, os resultados das 

pesquisas publicadas sugerem que o controle postural de crianças com TEA difere de crianças 

com desenvolvimento típico, bem como de crianças com deficiência intelectual (MOLLOY et 

al., 2003). 

Minshew et al. (2004), realizaram estudo de avaliação postural com setenta e nove 

pessoas com TEA sem deficiência intelectual e sessenta e um indivíduos saudáveis com 

desenvolvimento normal entre 5 e 52 anos. Através de uma avaliação dinâmica de 

posturografia os pesquisadores constataram que indivíduos com TEA apresentaram redução 

da estabilidade postural especialmente para as condições em que a entrada somatossensorial 

foi interrompida (redução do input visual e proprioceptivo). A redução da estabilidade 

postural nessas condições, segundo os autores, poderia indicar déficit na integração sensorial. 

Resultado similar aos achados de Molloy et al. (2003) em um pesquisa com oito crianças com 

TEA entre 6 e 12 anos de idade. Ambos os pesquisadores concluem que indivíduos com essa 

desordem podem apresentar padrões posturais diferentes de indivíduos típicos mesmo em 

condições ambientais normais, ou seja, quando não há remoção ou modificação de estímulos 

sensoriais.  

Koehn-Raz et al. (1992) e Gepner et al. (1995) também sugerem instabilidade postural 

em condições ambientais normais para indivíduos com TEA. O primeiro estudo avaliou 

noventa e uma crianças entre 6 e 20 anos e o segundo estudo cinco crianças de 4 anos.  

Ao analisar os resultados encontrados na limitada literatura sobre controle postural, 

Fournier et al. (2010) pontuam que o comprometimento cognitivo pode contribuir com a 

instabilidade de controle postural em indivíduos com TEA. No estudo de Koehn-Raz et al. 

(1992) por exemplo, os resultados constataram uma pequena correlação entre QI (quociente 

de inteligência) e déficits posturais. O menor QI-TEA correspondeu ao maior 
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comprometimento no controle postural, relação que não foi observada no grupo controle.  

Para os autores o resultado levanta a hipótese de que, em indivíduos com TEA, a presença de 

um déficit intelectual pode contribuir para a severidade da desordem postural. 

Para efeitos da idade, os resultados da pesquisa de Minshew et al. (2004) revelam que o 

desenvolvimento da estabilidade postural em indivíduos com TEA ocorre mais tardiamente do 

que em indivíuos com desenvolvimento típico. Indivíduos normais evoluem de forma 

constante a partir dos 5 anos de idade até os 15/20 anos, quando atingem níveis esperados 

para um adulto. Nos indivíduos com TEA os pesquisadores constataram que, se até os 12 anos 

de idade o indivíduo não adquirir melhoras progressivas no controle postural é muito provável 

que não atinja os níveis esperados para um adulto.   

Manter a postura é um processo complexo e fundamental para o desenvolvimento motor 

típico em seres humanos. O funcionamento do sistema de controle postural requer que o 

sistema nervoso, sensorial e muscular desempenhem suas funções de forma integrada 

(NASHER, 1982; HORAK e MACPHERSON, 1996; MOCHINZUKI e AMADIO, 2006).  

Molloy et al. (2003) buscaram medir especificamente as contribuições relativas de inputs 

sensoriais (visuais, vestibulares e proprioceptivos) na estabilidade postural de crianças com 

TEA em comparação com crianças com o desenvolvimento típico. Para medir oscilações 

posturais de oito crianças com TEA e oito indivíduos com desenvolvimento típico, os 

pesquisadores utilizaram uma plataforma de força e um software personalizado para análise 

dos dados.  Em condições pré-determinadas os pesquisadores manipularam as variáveis de 

input visual (olhos abertos e fechados) e somatossensorial (pés na plataforma e pés na 

espuma), que poderiam ser retirados ou combinados. Os pesquisadores encontraram que 

crianças com TEA tiveram mais dificuldade para manter o equilíbrio quando pistas visuais 

e/ou somatossensoriais eram omitidas ou modificadas, ou seja, apresentaram maiores 

oscilações na posição estática que os indivíduos controle. Sob as condições em que a visão foi 

retirada, as crianças com TEA tiveram aumento significativamente maior na área de 

oscilações em comparação com os indivíduos controle. A partir destes resultados os 

pesquisadores afirmam haver evidências substanciais que indicam a dependência de inputs 

visuais para a manutenção do controle postural em indivíduos com TEA.  

Em recente estudo de Fournier et al. (2010) cujo o objetivo central era investigar o 

controle postural em crianças com TEA durante a posição estática e dinâmica, os autores 

constataram que em equilíbrio estático crianças com TEA produziram 438% maiores de 

oscilação mediolateral e 104% maiores de oscilações ântero-posterior comparados com 
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crianças controle. A pesquisa, realizada com treze crianças com TEA pareadas por idade com 

doze crianças com desenvolvimento típico, avaliou oscilações posturais na posição estática 

(medidas através do centro de pressão) e mecanismos de deslocamento no início da marcha. 

Durante o início da marcha, capacidade de gerar impulsos para frente (medidos através do 

deslocamento posterior do centro de pressão) não foram detectadas alterações significativas 

entre os grupos. Entretanto pequenos índices de deslocamentos laterais no início da marcha 

foram observados em indivíduos com TEA, sugerindo uma instabilidade ou uma estratégia 

alternativa no deslocamento na direção médio-lateral. Os resultados indicaram também que as 

oscilações posturais tendem a diminuir com a idade em crianças com desenvolvimento típico, 

diferentemente do que ocorre em indivíduos com TEA, concordando assim, com descobertas 

anteriores em que o desenvolvimento postural em crianças com TEA é atrasado e pode nunca 

alcançar os níveis esperados para um adulto (KOEHN-RAZ et al., 1992; MINSHEW et al., 

2004). Para efeito desse estudo, os pesquisadores concluíram que há evidencias significativas 

de que indivíduos com TEA apresentem controle postural deficiente mesmo sob as mais 

básicas condições, quando não há remoção de informações aferentes e/ou sensoriais.  

Ao analisar vídeos caseiros de crianças menores, que posteriormente foram 

diagnosticadas com TEA, Adrien et al. (1993) e Teitelbaum et al. (1998) constatram 

alterações significativas no comportamento motor. Adrien et al. (1993) em sua análise 

verificou que as crianças com TEA apresentavam hipotonia muscular, hipoatividade e padrões 

posturais incomuns. Teitelbaum et al. (1998) em estudo similar de análise de vídeos também 

constatou padrões motores atípicos, persistência de reflexos primitivos e atrasos nas reações 

de retificação de cabeça. Como conclusão desses estudos, os autores afirmam que os 

distúrbios do movimento nos TEA estão presentes desde o nascimento e que as diferenças 

motoras podem auxiliar na identificação precoce da desordem.  

Na literatura clínica encontramos outros autores preocupados em descrever manifestações 

de desordens posturais e de comportamento motor em indivíduos com TEA. Em um capítulo 

do recente livro de Schwartzman (2011), sobre todos os aspectos envolvidos no TEA, Mono e 

Silvestre (2011) reunem resultados de diferentes estudos sobre processamento sensorial dessa 

população.  Descrevem a proposta de classificação clínica e, bastante utilizada, de Miller et al. 

(2007) que agrupa os comportamentos em três grandes grupos que, posteriormente, se 

subdividem. Nesta proposta de classificação encontra-se o Transtorno Motor com Base 

Sensorial que se subdivide em Transtornos de Postura e do Planejamento Motor (dispraxia).  

Os indivíduos com esse transtorno podem apresentar dificuldades e/ou incapacidade de 

controlar o corpo em movimento ou estabilizar posturas. Podem apresentar padrões posturais 
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atípicos como postura caída ou desalinhada. Geralmente possuem baixo tônus muscular 

apresentando aparência de estarem sempre cansados. Desequilibram-se facilmente e apoiam-

se constantemente em superfícies. 

Os prejuízos na estabilidade postural fazem parte de um comprometimento mais 

abrangente em termos de comportamento motor. Um sistema de controle postural imaturo 

pode ser fator limitante no aparecimento de outras habilidades motoras, podem restringir a 

capacidade de desenvolver a mobilidade bem como as habilidades manipulatórias 

(FOURNIER et al., 2010). Pode ocasionar um déficit na coordenação motora e alterar 

qualitativamente os movimentos e, consequentemente, interferir nas adaptações funcionais 

dos indivíduos com TEA (MINSHEW et al., 2004; RINEHART et al., 2006).  

Grande parte das habilidades do desenvolvimento infantil põe em jogo as funções 

motoras. Parte das brincadeiras implicam em habilidades motoras apuradas como pular, jogar 

bola, andar de bicicleta e, estas por sua vez, requerem uma coordenação motora eficiente.  Os 

jogos, que promovem relação interativa de uns com os outros, também implicam em pré-

requisitos motores e, prejuízos nessa área, podem comprometer ainda mais a socialização e 

adaptação de indivíduos com TEA. Atividades acadêmicas, por exemplo, exigem uma 

habilidade motora fina para grafar e um controle postural adequado para manter-se sentado 

com níveis de atenção para a aprendizagem. Dessa forma um déficit no controle postural pode 

contribuir negativamente para a manutenção da atenção durante a aprendizagem. Nessa 

perspectiva os pesquisadores têm demonstrado como as desordens do comportamento motor 

em indivíduos com TEA podem exercer impacto direto sobre os outros domínios do 

desenvolvimento como em habilidades sociais, comportamento, comunicação e habilidades 

acadêmicas (STONE et al., 1999; MOSTOFSKY et al., 2009). 

 

4.3 Intervenções Sensório-motoras nos Transtornos do Espectro do Autismo 

Como já descrito anteriormente existe uma ampla evidência de que indivíduos com TEA 

apresentam características sensoriais e motoras incomuns. Entretanto não existe nenhum tipo 

de intervenção específica para as manifestações dessa população. De maneira geral, as 

abordagens terapêuticas sensório-motoras que são utilizadas em indivíduos com TEA, são 

também utilizadas em outras condições como deficiência intelectual, paralisia cerebral, 

distúrbios do comportamento, distúrbios de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade.  
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Baranek (2002), em ampla revisão considerando os déficits sensório-motores e as 

questões de intervenção, pontuou que a miríade de intervenções evoluiu no sentido de 

contemplar uma necessidade que vinha sendo relatada na literatura clínica e científica.  

Dentro do rol de práticas interventivas existentes que propõem benefícios sensório-

motores encontramos a Equoterapia, uma prática terapêutica que utiliza o cavalo como 

principal recurso. A base fisiológica para a utilização do cavalo refere-se ao padrão de marcha 

do animal que é multidimensional, rítmico, simétrico e repetitivo (SPINK, 1994).  

Ao deslocar-se o cavalo transmite a quem está montado uma série de movimentos 

simultâneos que resultam em um movimento tridimessional. Esse movimento provoca o 

deslocamento do centro de gravidade de quem está montando, requisitando constantes ajustes 

posturais e favorecendo assim o trabalho de equilíbrio. O movimento do cavalo proporciona 

uma combinação de estímulos sensoriais propriocpetivos e exteroceptivos que, combinados 

com o sinergismo de estratégias motoras de quem está montado, favorecendo ajustes 

biomecânicos e tônicos capazes de contribuir para a manutenção do controle postural (SPINK, 

1994). 

A Associação Nacional de Equoterapia (ANDE, 1998) define a Equoterapia como 

método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da 

saúde, educação e equitação na busca pelo desenvolvimeto biopsicossocial de indivíduos com 

necessidades especiais. A Equoterapia é uma prática que propõem entre seus benefícios, 

ganhos motores, psicológicos, educacionais e sociais, dessa forma, pode contribuir com 

diversas desdordens que acomentem o desenvolvimento, dentre as quais o TEA. 

Grande parte das pesquisas concentram-se em buscar evidência sobre os efeitos 

terapêuticos da mecânica do movimento do cavalo na aquisição e/ou melhora das funções 

motoras e da manutenção do controle postural de quem está montado. As pesquisas em grande 

parte são realizadas com indivíduos que apresentam desordens neuromotoras importantes, 

como é o caso da paralisia cerebral, acidente encefálico ou deficiências motoras de outra 

natureza.  Esses estudos têm demonstrado resultados que sugerem melhoras significativas na 

manutenção de controle postural e função motora ampla (Mc Gibbon et al.;1998, Mac Phail et 

al.; 1998, Sterba et al.; 2002, Casady e Nicholos-Larsen; 2004, Cherng et al.; 2004, Sterba; 

2007). 

 Grande parte desses estudos utilizaram a escala Gross Motor Functional Measure 

(GMFM) que é especificamente para crianças com paralisia cerebral, para comparar os dados 
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pré e pós intervenção em Equoterapia. Os estudos descreveram que no item E da escala, que 

corresponde a funções de correr, saltar e andar, houveram melhoras significaticas após os 

programas de Equoterapia. Os protocolos variaram de oito semanas à seis meses, todos com 

frequencia de uma vez por semana.  

Neste estudo optou-se por não utilizar a escala GMFM, porque os critérios de avaliação 

do comportamento motora da escala não condizem com os deficits motores apresentados a 

população deste estudo. A frequencia de sessões estabelecidas para o protocolo de intervenção 

deste estudo baseou-se na média dos estudos citados acimas, doze sessões.  

Em um recente estudo, Rosa et al. (2011) avaliou as contribuições do movimento do 

cavalo no equilíbrio de pacientes com trauma raquimedular. Para avaliação do equilíbrio, os 

pesquisadores utilizaram o Teste Clínico de Integração Sensorial e Equilíbrio de forma a 

mensurar as oscilações do centro de pressão (COP) pré e pós teste. Os resultados mostraram 

que houve diminuição da velocidade média de oscilação corporal após as sessões de 

Equoterapia. Dessa forma os autores concluem que a combinação das estimulações sensoriais 

e o sinergismo motor oriundos da andadura do cavalo se mostraramm eficazes na recuperação 

do equilíbrio corporal de paciente com trauma raquimedular. 

No Brasil existem diversos centros de Equoterapia que oferecem o tratamento, entretanto 

diversos fatores podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o tratamento: as condições 

climáticas adversas, o acesso aos centros de equitação, geralmente localizados em áreas 

distantes da zona urbana, a necessidade de utilizar animais treinados e ainda assim com risco 

de acidentes, o custo elevado do tratamento, decorrente da manutenção do cavalo (tratadores, 

alimentação, estábulo, etc), rejeição das crianças por medo do animal e a possibilidade de 

reações alérgicas devido ao ambiente.  

Todas essas variáveis que contemplam a prática da Equoterapia são, de acordo com seus 

defensores, o que tornam sua prática global e dinâmica capaz de propiciar uma enorme gama 

de benefícios: motores, sensoriais, emocionais, socias e de aprendizagem. Porém é essa 

mesma variabilidade de estímulos que faz com que os resultados apresentados pelas pesquisas 

fiquem sujeitos a questionamentos. O não controle das variáveis não nos permite afirmar 

quais são os estímulos que influenciam nos ganhos, se é um estímulos ou o conjuntos deles 

que promovem os benefícios descritos e observados na prática da Equoterapia. 

De forma que hoje disponibilizamos de aparelhos tecnológicos que são capazes de obter 

efeitos biomecânicos similares aos utilizados na Equoterapia. É o caso dos simuladores de 
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equitação, como veremos no capítulo seguinte, que reproduz os movimentos do cavalo, e que 

nos permite controlar as demais varíaveis presentes na Equoterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31	  

5. SIMULADOR DE EQUITAÇÃO 

Os resultados terapêuticos obtidos com a utilização do cavalo têm incentivado novas 

pesquisas e o desenvolvimento de equipamentos de forma a “simular” o movimento do 

animal. Pesquisadores como Kimura (1986), Sato et al. (1999), Shinomiya et al. (1997) e 

Yamaguchi e Iguchi (2001) têm se engajado na criação de simuladores de cavalo, por meios 

de diferentes tecnologias e mecanismos específicos. 

Em linhas gerais o simulador de cavalo, ou de equitação, foi desenvolvido com o objetivo 

de reproduzir com precisão o padrão de movimentos do animal. O simulador produz de forma 

contínua e rítmica movimentos tridimensionais do andar do animal nas direções ântero-

posterior, medio-lateral e na vertical. Dessa forma ele se configura como uma plataforma de 

superfície instável, requisitando de quem está montado equilíbrio e controle postural. 

Kijima et al. (2003) ao descrever a construção de um simulador de equitação propôs 

investigar a relação entre o movimento do cavalo, a atividade muscular, e o controle postural. 

Participaram do estudo 10 indivíduos saudáveis entre 6 e 32 anos, sendo 5 homens e 5 

mulheres. Em termos de equilíbrio os resultados indicaram que houve uma melhora de 24% 

na oscilação postural com olhos abertos e 28% com olhos fechados ao comparar os dados pré-

teste e pós-teste. Para os autores este resultado sugere que a utilização do simulador melhora o 

desempenho do controle postural. 

Borges et al. (2011) avaliou os efeitos terapêuticos de um simulador de equitação no 

controle postural na posição sentada de crianças com paralisia cerebral do tipo diplégica 

espástica. Quarenta crianças foram dividas em dois grupos, vinte receberam sessões de 

fisioterapia convencional e vinte rebeceram intervenções com o simulador. Para efeitos desse 

estudo os pesquisadores observaram melhora significativamente maior no controle postural 

das crianças que fizeram uso do simulador, aliada ainda à maior funcionalidade motora e 

aceitação da intervenção terapêutica.  

Em estudo similar, Herrero et al. (2012) buscou avaliar os efeitos do movimento do 

simulador no controle postural e equilíbrio em trinta e oito crianças com paralisia cerebral. As 

crianças foram divididas de forma aleatória em dois grupo. Todas foram submetidas à dez 

sessões de quinze minutos cada, numa frequencia de uma vez por semana. Um grupo recebeu 

a intervenção com o simulador ligado e o outro grupo com o simulador desligado. 

Especificamente o estudo procurou avaliar efeitos do movimento rítmico e repetitivo do 

simulador na posição sentada e na função motora global, por meio da escala GMFM. Os 
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valores pós teste sugerem que a Equoterapia com um simulador de cavalo pode melhora o 

equilíbrio na postura sentada, no entanto, não conduzem a uma alteração  significativa na 

função global.   

Os primeiros protótipos de simulador foram criados na década de 80. Kimura (1986) em 

um dos seus projetos descreve que o equipamento foi desenvolvido para promover, por meio 

de exercícios físicos passivos, fortalecimento muscular de membros inferiores e tronco em 

idosos na prevenção de perda de equilíbrio. A idéia de construir um simulador partiu da 

dificuldade de implementar a Equoterapia no Japão, o autor justifica-se na dificuldade de criar 

e manter cavalos em seu país, principalmente em centros urbanos, próximos aos hospitais de 

reabilitação. O simulador ficou conhecido como Horseback Riding Exercise Machine.  

Wuang et al. (2010) investigaram os efeitos de um Programa Terapêutico de Equitação na 

proeficiência motora e na função de integração sensorial, por meio de um simulador de 

equitação em sessenta crianças com TEA. As crianças com idade entre 6 e 9 anos foram 

dividas em dois grupos e a pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira fase, durante 20 

semanas, um grupo realizou sessões de terapia ocupacional com o simulador de equitação, 

enquanto o outro grupo realizou o mesmo tipo de intervenção sem o simulador. Após esse 

período o arranjo foi invertido e a pesquisa seguiu por mais 20 semanas. O programa de 

Equitação foi baseado no protocolo de atividades equoterápicas propostas por Spink (1994), 

que consiste em uma série de atividades motoras a serem realizadas durante a montaria. Os 

resultados indicaram que as crianças autistas tiveram significativas melhoras na proeficiência 

motora e na função de integração sensorial e que elas perduraram por um período de 6 meses.  

Para fins deste estudo será utilizado o simulador Core Trainer, desenvolvido pela 

Panasonic Corporation of North Amercia, 2007. Suas propriedades serão descritas no 

método. 
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6. OBJETIVO 

6.1 Objetivo geral 

O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de um simulador de equitação no controle 

postural de indivíduos com o Transtorno do Espectro do Autismo.  

 

6.2 Objetivos específicos 

- Avaliar e comparar a velocidade de oscilação pré e pós teste, com olhos abertos e olhos 

fechados, comparando individualmente e em grupo. 

- Avaliar e comparar o deslocamento radial pré e pós teste, com olhos abertos e olhos 

fechados, comparando individualmente e em grupo. 

- Avaliar e comparar o escore motor de cada tarefa do KTK pré e pós teste comparando 

individualmente e em grupo.  

- Avaliar e comparar o escore motor total do KTK pré e pós teste comparando 

individualmente e em grupo. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 Caracterização do estudo  

Trata-se de um estudo experimental que teve por objetivo avaliar os efeitos de 

movimentos similares aos de um cavalo no controle postural de indivíduos com TEA. Foram 

avaliados oito meninos com idades entre 7 e 15 anos de idade, idade média de 10,5 anos. 

Foram realizadas duas avaliações antes e duas após um programa de intervenção com um 

simulador de equitação. 

Para as avaliações utilizamos a plataforma de força, FootWork e o teste de avaliação 

do desempenho motor, KTK. Para o programa de intervenção programou-se doze sessões de 

vinte minutos. 

 

7.2 Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os pais, na qualidade de responsáveis legais sobre as 

crianças, receberam um documento estabelecido pelo Conselho Nacional de Saúde em relação 

à pesquisa com sujeitos humanos (Carta de Informação e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido). Todos os participantes tiveram o direito de desistir ou interromper a aplicação 

em qualquer momento sem nenhum encargo para eles ou para o representante legal. A 

identificação, bem como as informações pessoais não foram divulgadas. 

 

7.3 Casuística 

Participaram do estudo oito indivíduos do sexo masculino com o diagnóstico de TEA 

com idades entre 07 e 15 anos. Os indivíduos com TEA foram selecionados dentro de um 

grupo de crianças da Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Guarujá, São Paulo que 

foram avaliados pelo Grupo de Autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todas as 

crianças e adolescentes pertencentes a esse grupo têm diagnóstico de Transtorno do Espectro 

do Autismo baseado nos critérios do DSM-IV-TR (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

PSIQUIATRIA, 2002) realizado pela equipe multidisciplinar do grupo.  
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7.4 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo indivíduos com comprometimento visual e/ou outras 

comorbidades psiquiátricas ou doenças genéticas concomitantes com o TEA.  

 

7.5 Local 

A pesquisa foi realizada na sala de fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos 

Autistas do Guarujá - APAAG, litoral de São Paulo. 

 

7.6  Instrumentos e Procedimentos de Avaliação 

- FootWork  

Para avaliar o equilíbrio estático durante uma postura ereta foi utilizado o baropodômetro 

elétrico FootWork da marca Arkipelago que contém 2704 captadores, superfície ativa de 

400mm x 400 mm, dimensões 575 x 450 x 25 mm, peso 3,5 Kg, 5 mm de espessura, 

freqüência de 150 Hz e pressão máxima por capacitor 7,62 x 7,62 mm.  

 

Figura 2: Plataforma de Baropodometria - Footwork 

Antes de iniciar a avaliação na plataforma mediu-se o índice de massa corporal, com uma 

balança digital, altura com uma fita métrica e perguntou-se o número do calçado para o 

próprio indivíduo e/ou responsável. Essas três variáveis são solicitadas pelo software da 

plataforma. 
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 Posteriormente foram instruídos a permanecerem descalços e a se posicionarem de pé na 

plataforma de forma que os pés permanecessem paralelos e que a distância entre eles não 

ultrapasse a largura dos ombros. Os braços deveriam permanecer relaxados ao longo do corpo 

e o olhar manter-se fixo em um ponto colocado a um metro de distância na altura dos olhos de 

cada participante.  

Cada sujeito permaneceu por 30 segundos na plataforma em cada uma das duas 

condições distintas: com olhos abertos e olhos fechados. Os olhos foram vendados com uma 

venda de tecido totalmente isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foram consideradas válidas as medições em que os participantes realizaram 

quaisquer movimentos voluntários ou involuntários durante o período de testagem, sendo 

permitido três tentativas falhas para cada condição. 

Os dados foram extraídos por meio do software FootExp para obtenção de duas variáveis: 

• Velocidade de Oscilação em mm/s (P): que equivale a distância média percorrida por 

segundo durante o tempo de coleta de dados. 

• Deslocamento radial (Rd): que equivale a área de deslocamento do centro de pressão 

(COP) durante o tempo de coleta de dados.  

 

	  

Figura. 3: Avaliação de estabilometria com olhos abertos e olhos fechados. 
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- Teste de Avaliação do Desempenho Motor – KTK 

 

O KTK é composto por quatro tarefas motoras todas elas visando a caracterização de 

facetas da coordenação corporal e o domínio corporal. Trata-se de uma bateria de testes em 

que são utilizadas as mesmas tarefas para diversas idades e essa diferenciação é alcançada 

segundo critérios de: aumento de altura ou distância, aumento de velocidade e maior precisão 

na execução, ou seja, maior número de acertos.  

A confiabilidade do teste (r =0.90) foi estabelecida pelo método de correlação teste/re-

teste em 1228 crianças em idade escolar (KIPHARD e SCHILLING, 1974 apud GORLA et 

al., 2009).   

Para avaliar a capacidade de coordenação corporal utilizou-se de materiais 

especificamente confeccionados para as quatro tarefas, descritos a seguir, e a utilização das 

tabelas normativas propostas pelo teste, em anexo, que serviram de base para determinar o 

quociente motor de cada tarefa e do teste completo. (Anexo 2 à 7).  

 

Tarefa 01 – Trave de Equilíbrio  

 Objetivo: Estabilidade do equilíbrio em marcha para trás sobre a trave. 

 Material: Foram utilizadas três traves de 3 metros de comprimento e 3 cm de altura 

com largura de 6, 4.5 e 3 cm. Na parte inferior das traves foram presos pequenos travessões 

de 15 x 1.5 x 5 cm, espaçados de 50 em 50 cm. Dessa forma as traves alcançaram uma altura 

total de 5 cm do solo. Colocou-se a frente da trave uma plataforma de apoio para saída de 25 

x 25 x 5 cm, como mostra a Figura 4. Para a realização da tarefa as três traves foram dispostas 

paralelamente uma à outra.  

 

Figura 4: Dimensões da trave de equilíbrio (GORLA et al., 2009) 

  

 Execução: A tarefa consistiu em caminhar de costas sobre as três traves de madeira de 

espessuras diferentes. Para cada trave contabilizou-se três tentativas válidas. Durante o 



38	  

deslocamento (passos) não foi permitido tocar o solo com os pés. Antes das tentativas válidas 

o participante realizou, em cada trave, um pré-exercício. Para adaptar-se à trave realizou um 

descolamento para frente e outro para trás. Nesse exercício ensaio, caso o participante tocasse 

o chão com os pés ele deveria continuar do mesmo ponto, de forma que ele pudesse estimar 

melhor a distância a ser alcançada e familiarizar-se com seu processo de equilíbrio.  

 No caso do participante tocar o pé no chão em qualquer uma das alternativas válidas 

ele foi convocado a retornar a plataforma de início e fazer a próxima passagem válida. 

Lembrando que foram contabilizadas três tentativas válidas para cada trave.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Execução da tarefa trave de equilíbrio. 

  

 Avaliação da Tarefa: Contou-se a quantidade de passos sobre a trave ao participante 

deslocar-se marcha atrás. O avaliador contou em voz alta a quantidade de passos até que um 

pé tocasse o solo ou até que fossem atingidos oito passos. Para cada passo contabilizou-se um 

ponto: o primeiro pé de apoio na trave não é tido como ponto de valorização. Só a partir do 

momento do segundo apoio é que se começou a contar os pontos.  Por exercício e por trave só 

poderiam ser atingido o máximo de 8 pontos.  

Para cada trave foram contabilizadas três tentativas válidas o que perfez um total de 9 

tentativas gerando uma pontuação máxima de 72 pontos. O resultado de cada participante foi 

contabilizado pela somatória de passos dados nas nove tentativas como mostra a Tabela 2. 

Primeiramente fez a somatória dos resultados na horizontal e posteriormente na vertical 

obtendo dessa forma o valor bruto da tarefa.  
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Tabela 2: Planilha da tarefa trave de equilíbrio 

Trave 1 2 3 Soma 

6,0 cm     

4,5 cm     

3,0 cm     

                                                                                            TOTAL  

                                                                                              QM1  

 

O valor bruto da tarefa corresponde a um valor encontrado na tabela de pontuação para 

tal tarefa vista em Anexo 2, que correlaciona a idade, sexo e o escore de cada participante. 

Nesse cruzamento de informações obtém-se o Quociente Motor (QM) da tarefa. 

 

 Tarefa 02 – Saltos Monopedais  

 Objetivo: Coordenação dos membros inferiores: energia e dinâmica. 

 Material: Foram utilizados 12 blocos de espuma medindo cada um 50 x 20 x 5 cm, tal 

como mostra a Figura 6. 

 

 

 Execução: A tarefa consistiu em saltar um ou mais blocos de espuma colocados uns 

sobre os outros, com uma perna só. O avaliador demonstrou a tarefa, saltando com uma das 

pernas por cima de um bloco de espuma colocado transversalmente na direção do salto, com 

uma distância de impulso de aproximadamente 1,50 m.  

 As alturas iniciais do teste dependeram do resultado do exercício-ensaio e da idade do 

participante. Cada participante pode fazer até dois pré-testes para cada uma das pernas antes 

de executar a tarefa.  

Figura. 6: Dimensões do bloco de espuma (GORLA et al., 2009). 
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 Alturas recomendadas para o pré-teste: de 5 a 6 anos (nenhum bloco de espuma); de 6 

a 7 anos (1 bloco de espuma com 5 cm); de 7 a 8 anos (3 blocos de espuma, totalizando 15 

cm); de 9 a 10 anos ( 5 blocos de espuma, totalizando 25 cm) e de 11 a 14 anos (7 blocos de 

espuma, totalizando 35 cm). Caso o participante não conseguisse realizar os pré-testes com a 

altura determinada para sua idade, ele iniciava o teste com 0 cm de altura, ou seja sem 

espuma. Se na passagem válida, na altura recomendada o participante cometesse erros, esta 

tentativa era anulada e o participante deveria reiniciar a primeira passagem com 5 cm de 

altura (1 bloco). 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Execução da tarefa saltos monopedais 

  

 Para cada altura as passagens foram avaliadas da seguinte forma: primeira tentativa (3 

pontos); segunda tentativa válida (2 pontos); terceira tentativa válida (1 ponto). Considerou-se 

erro o toque no chão com a outra perna, derrubar os blocos, ou ainda, após ultrapassar os 

blocos de espuma, tocar com os dois pés juntos no chão. Caso o participante errasse nas três 

tentativas válidas numa determinada altura, a continuidade somente seria feita se nas duas 

passagens anteriores (alturas) houvesse um total de 5 pontos. Caso contrário a tarefa seria 

interrompida. O teste foi feito tanto para perna direita como para perna esquerda.  

 Com os 12 blocos de espuma (60 cm de altura) podem ser alcançados no máximo 39 

pontos por perna, totalizando assim 78 para a tarefa completa. 
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 Tabela 3: Planilha da tarefa saltos monopedais. 

ALTURA 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 SOMA 

DIREITA               

ESQUERDA               

                                                                                                 TOTAL  

                                                                                                 QM2  

 

Os valores foram anotados nas respectivas colunas da tabela acima. Caso o 

participante começasse com uma altura de 15 cm de altura, por exemplo, para as alturas 

anteriores era contabilizado 3 pontos. As alturas não ultrapassadas foram preenchidas com o 

valor de zero pontos. Ao final fez-se a somatória dos pontos de forma a obter o escore bruto 

da tarefa. Esse resultado corresponde a um valor encontrado na tabela de pontuação para a 

tarefa vista em Anexo 3, que correlaciona a idade e o escore de cada participante. Nesse 

cruzamento de informações obteve-se o Quociente Motor (QM) da tarefa.  

  
Tarefa 03 – Saltos Laterais (SL) 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados. 

Material: Uma plataforma de madeira (compensado) de 60 x 50 x 0,8cm, com um 

sarrafo divisório de 60 x 4 x 2 cm e um cronômetro, tal como mostra a Figura 8. 

 

 Execução: A tarefa consistiu em saltar o mais rápido possível durante 15 segundos de 

um lado para outro devendo estar sempre com os pés juntos. Para o pré-teste foram prescritos 

cinco pulos. Um pulo não simultâneo, onde os pés saltam um após o outro, deveria ser 

evitado. Se o indivíduo tocasse a divisória ou saísse da plataforma o teste não seria 

interrompido e, o avaliador, deveria apenas instruir imediatamente para que o participante 

Figura. 8: Dimensões da plataforma de madeira para saltos laterais (GORLA et al., 2009). 
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continuasse. Foram realizadas duas tentativas válidas anotando no protocolo a quantidade de 

saltos em 15 segundos para cada passagem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura. 9: Execução da tarefa saltos laterais 

 

Tabela 4: Planilha da tarefa saltos laterais 

SALTAR 15 SEGUNDOS 1 2 SOMA 

   

                                                                           TOTAL 

                                                                           QM3 

 

 

 

 Para cada salto foi contabilizado um ponto. Como resultado final da tarefa tem-se a 

somatória de pontos das duas passagens válidas. Esse resultado corresponde a um valor 

encontrado na tabela de pontuação vista em Anexo 4, que correlaciona a idade e o escore de 

cada participante. Nesse cruzamento de informações obtém-se o Quociente Motor (QM) da 

tarefa. 

 Tarefa 04 – Transferência sobre plataformas. 

 Objetivo: Lateralidade, estruturação espaço-temporal. 

 Material: Duas plataformas de madeira com 25 x 25 x 1,5 cm e um cronômetro, tal 

como mostra a Figura 10 a seguir. 
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Figura. 10: Dimensões da plataforma de madeira para transferência sobre plataformas (GORLA et al., 2009). 

 Execução: A tarefa consistiu em transferir-se o mais rápido possível de uma 

plataforma a outra que estavam colocadas lado a lado a uma distância aproximada de 15 cm 

entre elas. O tempo de duração da tarefa foi de 20 segundos e o participante realizou duas 

tentativas válidas para a conclusão da tarefa.  

 O avaliador demonstrou a tarefa de forma que inicialmente os pés deveriam ficar sobre 

uma das plataformas, depois pegar com as duas mãos a segunda plataforma que estaria ao seu 

lado e, posteriormente coloca-la no chão do seu lado oposto, passando assim a transferir-se 

para ela, livrando-se da primeira plataforma em que estava pisando e assim sucessivamente. 

Orientou-se ao participante para não colocar as plataformas muito próximas ou muito 

afastadas, pois poderiam trazer desvantagem para o rendimento do teste. No caso de apoio das 

mãos, toque dos pés no chão, queda ou pegar a plataforma com apenas uma das mãos, o 

avaliador poderia fazer uma correção verbal sem interrupção da tarefa. Caso o participante 

não seguisse as instruções dadas em algum momento a tarefa, ela poderia ser interrompida. 

 Não foram permitidas mais que duas tentativas falhas e antes de iniciar o teste foi 

possível realizar o pré-teste no qual o participante realizava de 3 a 5 transferências para 

adaptar-se ao material. 

 

 

  

 

 

	  

Figura 11: Execução da tarefa transferência sobre plataformas 
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 Contou-se tanto o número de transferências de plataformas quanto do corpo. Contou-

se um ponto quando a plataforma livre for apoiada no chão e mais dois pontos quando o 

participante tivesse transferido os dois pés para essa plataforma e assim sucessivamente. Os 

pontos das duas tentativas válidas foram somados de forma a obter o escore bruto da tarefa. 

Esse resultado corresponde a um valor encontrado na tabela de pontuação vista em Anexo 5, 

que correlaciona a idade e o escore de cada participante. Nesse cruzamento de informações 

obtém-se o Quociente Motor (QM) da tarefa. 

 O KTK permite diferentes tipos de apresentação e discussão de resultados: por tarefa, 

pelo somatório das pontuações obtidas nas quatro tarefas e, ainda, pelo quociente motor 

calculado a partir da soma das pontuações (GORLA et al., 2009).   

 Para cada um dos sujeitos criou-se uma ficha pré e pós teste de coleta de dados do 

KTK em que é possível observar claramente a pontuação por tarefa e pela somatória delas 

como mostra Anexo 1. 

  

7.7 Instrumentos e Procedimentos da Intervenção 

O programa de intervenção proposto para esta pesquisa foi de doze intervenções. As 

sessões foram realizadas com uma freqüência de três encontros semanais com duração de 20 

minutos. 

 

- Simulador de Equitação  

O simulador de equitação utilizado foi o Core Trainer desenvolvido pela Panasonic 

Corporation of North Amercia, 2007, como mostram as Figuras 12 e 13. O equipamento tem 

nove ajustes manuais de velocidade e três programas de movimento. Acompanha dois estribos 

com altura regulável. Tem um timer de 15 segundos. Suporta no máximo 120 kg e tem as 

dimensões de 75 x 42 x 87 cm, pesa 37 kg aproximadamente. 

 O equipamento fornece ajustes quanto ao tipo de programa (pré-definido ou manual), 

velocidade, tempo e inclinação do assento. As rotinas de treino pré-definidas modificam 

automanticamente a velocidade e a inclinação do assento. Na programação de controle 

manual é possível ajustar a velocidade que varia entre 0 e 9 (vai de slower à faster) e ajustar a 

inclinação do acento: para frente (forward), para trás (back), ou na posição neutra. Com o 
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assento inclinado para frente é possível reproduzir o movimento de um cavalo andando em 

um aclive, já com o acento inclinado para trás o movimento reproduzido é o de um cavalo em 

declive. Na posição neutra o simulador reproduz o moviemento num solo regular.  

  

 

 

 

 

 

No painel de controle do aparelho existe uma escala de tempo, com indicações 

interveladas de 3 em 3 minutos. O aparelho pode ser desligado a qualquer momento, porém 

existe uma programação para que ele desligue automaticamente após 15 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes foram submetidos a doze sessões de intervenção sendo todas realizadas 

por um mesmo profissional com experiência em Equoterapia e que realizou, via internet, o 

treinamento oferecido pela Panasonic para utilização do equipamento. Durante três encontros 

semanais os participantes foram convidados a subirem no simulador e se posicionarem 

sentados da forma mais confortável possível. Orientou-se para que colocassem os pés nos 

estribos, cada um posicionado de um lado. Para aqueles que se sentissem inseguros sugeriu-se 

a utilização da alça de apoio, recurso oferecido pelo próprio equipamento. 

Figura 12: Simulador de Equitação: Core 
Trainer – Panasonic Ltda. 

	  

Figura  13: Painel de controle do Core 
Trainer 

	  

Figura. 14: Intervenção com o simulador de cavalo 
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 O manual do equipamento sugere-se trinta minutos para cada dia de treino e com uma 

frequência de três vezes por semana para um programa de fortalecimento muscular. As 

indicações neste caso são para adultos saudáveis e idosos. 

Para os atendimentos de Equoterapia sugere-se um atendimento de trinta minutos com 

uma frequência de uma a duas vezes por semana. Isso porque o cavalo produz ao final de um 

minuto de 48 a 70 passadas o que pode gerar em torno de 1.440 a 2.100 ajustes tônicos, o que 

a caracteriza como uma atividade física intensa (ANDE, 1998; MEDEIROS e DIAS, 2008).  

Para esta pesquisa utilizou-se o programa manual na velocidade 6 que equivale a 60 

movimentos por minutos. Essa frequencia de movimentos condiz com o recomendado para a 

prática da Equoterpia. Estipulamos um período de vinte minutos por sessão com uma 

frequência de três vezes por semana em dias intervalados (segunda, quarta e sexta), o que 

condiz também com o recomendado pelos profissionais da Equoterapia de sessenta minutos 

por semana.  

 

7.8 Análise estatística 

 As análises descritivas incluíram a apresentação das médias e desvios padrões (DP) 

em gráficos e tabelas. Para as análises inferenciais foi utilizado o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) e o nível de significância adotado foi de 5% (p‹ 0,05). 

 O desempenho na estabilometria foi avaliado em função das variáveis: velocidade de 

deslocamento (mm/s) e do deslocamento radial (mm) em duas situações distintas, com os 

olhos abertos e com olhos fechados. O desempenho no teste KTK foi avaliado em função do 

escore total do teste e de  cada tarefa. Para comparação de cada uma das variáveis pré e pós 

intervenção foi utilizado o Teste de Wilcoxon pareado para a comparação de cada uma das 

variáveis pré e pós intervenção. 

 

7.9 Limitações Metodológicas 

Encontrar indivíduos saudáveis (grupo controle) dispostos a realizar um programa de 

intervenção foi uma das dificuldades enfrentada pelo pesquisador. Dos quinze responsáveis 

entrevistados grande parte questionou o porquê de realizar um programa de intervenção sem 
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apresentar uma disfunção aparente, além de pontuarem a dificuldade de organizar, dentro do 

cronograma semanal das crianças, três horário para realizar a intervenção. 

 Também houve dificuldade quanto à amostra. Numa primeira etapa do estudo foram 

selecionados vinte e duas crianças com TEA entre 8 e 15 anos de idade com sexo masculino 

que faziam parte do banco de dados do Grupo de Autismo do Mackenzie. Todos formam 

contatados e desses, quatro pais aceitaram participar previamente da pesquisa. Entretanto ao 

saberem da frequência das intervenções, de três vezes por semana, todos disserem ser 

impossível participar pela dificuldade que teriam em reorganizar a agenda de terapias e se 

locomover ao local em que seria realizada a pesquisa. Dessa forma partimos para uma 

segunda etapa e mediante as dificuldades citadas anteriormente pelos responsáveis 

replanejamos nossa busca.  

 Selecionamos indivíduos da instituição Associação de Pais e Amigos dos Autistas do 

Guarujá (APAAG) em que possivelmente os problemas de traslado e organização de agenda 

sería de mais fácil remanejamento. Das trinta crianças e adolescentes já avaliados pelo Grupo 

de Autismo do Mackenzie selecionamos onze que atendiam os critérios de sexo, idade e 

ausência de comorbidade.  

Juntamente com a equipe terapêutica da APAAG avaliamos quais desses onze tinham 

linguagem receptiva e compreendiam instruções simples. Todas passaram por esse critério, 

porém durante a realização do teste KTK uma criança acabou sendo excluída por apresentar 

por reações emocionais que comprometeram seu desempenho motor como sudorese, 

nervosismo e negação. Das dez restantes duas deixaram o programa no decorrer das 

intervenções, uma chegou a realizar quatro sessões e a outra três, em ambos os casos as mães 

alegaram dificuldades financeiras para condução e tempo para levá-los. 

Com essas dificuldades mais os prazos de data de entrega da pesquisa que estavam se 

encerrando, optou-se por avaliar as condições pré e pós teste numa comparação individual, ele 

com ele mesmo e, em grupo. 
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8. RESULTADOS 

A Tabela 5 ilustra as características da amostra e, em relação as variáveis mensuradas, 

nota-se que o grupo de oito meninos foi bastante heterogêneo.  

 

  Média (DP) Menor-Maior 

Idade (anos) 10,5 (2,2) 7-15 

Peso (kg)  51 (20) 22-91 

Altura (metros) 1,51 (0,2) 1,24-1,72 

Calçado (No.) 37,2 (3,3) 31-42 

  

 

 O gênero e as medidas antropométricas apresentam informações valiosas quanto a 

predição e estimação de vários componentes corporais durante o desenvolvimento motor do 

indivíduo, entretanto esta pesquisa não teve por objetivo correlacionar essas variáveis com os 

resultados apresentados para os índices de instabilidade postural e de pontuação da tarefa 

KTK. 

 Com relação a estabilidade postural comparou-se os índices individuais e as médias do 

grupo para as variáveis velocidade de oscilação e deslocamento radial em duas condições 

distintas, olhos abertos e fechados, antes e após o programa de intervenção. A Tabela 6 

mostra os índices individuais para a velocidade de oscilação com olhos abertos pré e pós teste. 

Nota-se que todos os participantes tiveram redução dos seus índices de instabilidade após o 

programa de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Caracterização da amostra 
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Participante Velocidade de oscilação (mm/s) - Olhos abertos 

 
Pré Pós 

1 4,4458 3,389921 

2 6,196024 4,353424 

3 3,034036 2,877995 

4 4,364958 3,346531 

5 4,853592 2,636069 

6 4,149562 3,726666 

7 7,767575 5,011759 

8 5,99675 5,986688 

 

  

 A figura 15 ilustra os resultados obtidos para as médias do grupo, pré e pós teste, para 

a velocidade de oscilação com olhos abertos. Nota-se que a velocidade diminuiu 

significativamente após a intervenção (z=-2,52; p=0,01). 

 

 

 

 Na condição em que a informação visual foi retirada os índices individuais também 

foram menores após o programa de intervenção, como mostra a Tabela 7. 

 

 

Figura 15. Média do grupo para velocidade de oscilação de olhos abertos  pré e pós intervenção; * indica 
diferença  com p <0,05	  

Tabela 6. Índices individuais para velocidade de oscilação com olhos abertos pré e pós intervenção 
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Participante Velocidade de Oscilação (mm/s) - Olhos fechados 

Pré Pós 

1 5,478261 4,734531 

2 6,330416 4,385712 

3 4,823288 3,402665 

4 4,54534 3,886224 

5 3,431226 3,282636 

6 5,75226 3,952257 

7 7,29431 5,541984 

8 5,877341 4,137254 

 

 

 Para as médias do grupo encontramos uma diferença estatisticamente significativa 

após o programa de intervenção, como mostra a Figura 16. A velocidade de oscilação 

diminuiu significativamente (z=-2,53; p=0,01).  

 

 

 

 Para a outra variável utilizada para avaliar a estabilidade postural, deslocamento radial, 

obtivemos os seguintes resultados: na condição de olhos abertos todos os participantes 

tiveram diminuição dos seus índices, como mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 7. Índices individuais para velocidade de oscilação com olhos fechados  pré e pós intervenção.	  

Figura 16. Média do grupo para velocidade de oscilação de olhos fechados  pré e pós intervenção; * indica 
diferença  com p <0,05	  
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Participante Deslocamento Radial (mm) - Olhos Abertos 

Pré Pós 

1 1,128804 0,566643 

2 2,267978 0,455946 

3 0,974844 0,850978 

4 0,568483 0,382632 

5 1,321561 0,660015 

6 1,123231 0,853457 

7 1,954903 0,834117 

8 0,650369 0,64928 

 

 

 A Figura 17 ilustra os resultados obtidos para as médias do grupo para o deslocamento 

radial com olhos abertos. Nota-se que a área de deslocamento diminuiu significativamente 

após a intervenção (z=-2,52; p=0,01). 

 

 

 

  

 Em relação ao deslocamento radial com olhos fechados um dos oito participantes não 

teve diminuição do seu índice após o programa de intervenção, como mostra a Tabela 9 

abaixo, o que pode ter implicado a inexistência de uma diferença estatisticamente significativa 

para as médias do grupo na mesma condição, como mostra a Figura 18 (z=-1, 82; p=0,07). 

Tabela 8. Índices individuais para deslocamento radial com olhos abertos pré e pós teste. 

Figura 17. Médias do grupo para o deslocamento radial olhos abertos pré e pós intervenção; *indica 
diferença  com p <0,05	  
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Participante Deslocamento radial (mm) - Olhos Fechados 

Pré Pós 

1 1,620252 0,814387 

2 0,804398 * 1,317183 * 

3 1,516723 0,666247 

4 0,830358 0,67403 

5 0,793681 0,784338 

6 1,459295 1,013884 

7 0,977943 0,882994 

8 1,174921 0,645214 

 

 

 

 

 

Com relação ao desempenho da coordenação corporal (teste KTK), comparou-se os 

índices individuais e as média do grupo para o escore total e de cada tarefa, pré e pós 

intervenção. Comparando o indivíduo com ele mesmo obtivemos o seguinte resultado em 

relação ao escore total do teste: seis melhoraram sua pontuação, um manteve e outro diminuiu 

um ponto. A Tabela 10 abaixo ilustra esses resultados. 

 

Tabela 9. Índices individuais para deslocamento radial com olhos fechados pré e pós teste; * indica índice em 

que participante não teve diminuição da velocidade radial após o programa de intervenção. 

Figura 18. Médias do grupo para o deslocamento radial olhos fechados pré e pós intervenção; *indica diferença  
com p <0,05	  
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Participante Escore total do teste KTK 

Pré Pós 

1 115 119 

2 96 * 96 * 

3 113 126 

4 66 * 65 * 

5 70 78 

6 42 47 

7 103 104 

8 95 108 

 

 

A Figura 19 ilustra as médias do grupo, pré e pós teste, do escore total do teste. A 

pontuação total média pré intervenção foi de 88 (dp 9,1) e pós intervenção 93 (dp 9,6). Não 

foram encontradas diferenças significantes pré e pós intervenção (z=-1,86; p=0,06). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 19. Pontuação total para o teste KTK pré e pós intervenção 

 

Cada uma das tarefas do KTK avalia mais especificamente um dos aspectos da 

coordenação motora, dessa forma optou-se também por comparar os escores individuais e as 

médias do grupo para cada uma das tarefas pré e pós intervenção. A Tabela 11 ilustra esses 

resultados. 

	  

Tabela 10. Índices individuais para o escore total do teste KTK pré e pós teste; * indica índice em que 

participante manteve e/ou diminuiu seu índice no pós teste 
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Participante Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 39 43 78  78  48  49  49  53 

2 18 * 16 * 70  75 28 * 28 * 51 50 * 

3 41* 33 * 71 76 51 57 41 60 

4 1 6 78 * 60 * 14 22 8 19 

5 11 15 24 35 16 17 19 26 

6 3 * 2 * 31 48 0 * 0 * 2 6 

7 11 23 52 * 39 * 22 * 22 * 24 28 

8 13 15 55 62 25 26 23 39 

 

 

O teste Wilcoxon indicou diferença significativa somente para a tarefa 4 (z= -1,97; 

p=0,04) sendo que o desempenho foi melhor após a intervenção para essa tarefa. Não foram 

encontradas diferenças na pontuação total para as tarefas 1 (z=0,07; p=0,94), 2 (z=-1,18; 

p=0,23) e 3 (z=1,94; p=0,09). A Tabela 12 ilustra as médias do grupo para cada tarefa pré e 

pós teste e seus devidos desvios padrões. 

 

 

 

 

Tabela 11. Índices individuais para o escore de cada uma das tarefas do teste  KTK pré e pós teste; * indica índice 

em que participante manteve e/ou diminuiu seu índice no pós teste 

                Figura 20. Pontuação para cada tarefa do teste KTK pré e pós intervenção; *indica 
diferença  com p <0,05	  
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 Escore total 

 Pré intervenção Pós intervenção 

Tarefa 1 18 (4,9) 18 (4,8) 

Tarefa 2 55 (7,7) 61 (5,4) 

Tarefa 3 25 (6,0) 28 (6,3) 

Tarefa 4 28 (6,5) 35 (6,7) 

 

 

 A Tabela 13 suma a classificação, a partir do desempenho no KTK, de cada 

participante. Na avaliação cinco participantes foram classificados apresentando coordenação 

motora normal e três com insuficiência na coordenação motora. De acordo com as tabelas 

normativas do teste são classificados com coordenação motora normal indivíduos que 

pontuam entre 18 a 84% do teste e, insuficiência na coordenação motora entre 0 a 25%. Após 

a intervenção dos cinco participantes classificados com coordenação motora normal dois 

passaram para coordenação boa (85 a 98%) e, três se mantiveram no mesmo nível, porém, 

apresentaram melhoras nos seus índices individuais. Dos três classificados com insuficiência, 

dois se mantiveram na mesma categoria, também com índices melhores, e um, subiu, passou 

para perturbações na coordenação (3 a 16%). De forma geral todos os participantes tiveram 

aumento nas suas porcentagens total, uns capazes de mudar de categoria classificatória e 

outros não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Média do grupo para escore total de cada tarefa do teste KTK pré e pós intervenção ( ) 

desvios padrões  
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Participante KTK Pré KTK Pós 
comparação 

pré/pós 

1 Coordenação Normal Coordenação boa + 

2 Coordenação Normal Coordenação normal = 

3 Coordenação Normal Coordenação boa + 

4 Insuficiência na Coordenação Insuficiência na coordenação = 

5 Insuficiência na Coordenação Perturbações na coordenação + 

6 Insuficiência na Coordenação Insuficiência na coordenação = 

7 Coordenação Normal Coordenação normal = 

8 Coordenação Normal Coordenação normal = 

Tabela 13. Classificação a partir do KTK pré e pós intervenção  

Legenda: + indica melhora, = indica que não mudou a classificação. 
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9. DISCUSSÃO 

 O presente estudo avaliou os efeitos de um simulador de equitação no controle 

postural de indivíduos com TEA e constatou que os participantes desta pesquisa obtiveram 

melhoras significativas na estabilidade postural e na pontuação de duas tarefas motoras do 

teste KTK. Os resultados aqui apresentados permitem pontuar o impacto positivo do 

movimento similar ao do cavalo no equilíbrio e no desempenho de tarefas motoras de 

indivíduos com TEA. 

 Primeiramente discutiremos os resultados referentes ao equilíbrio estático: aos dados 

obtidos na avaliação em ambas as condições, com e sem retirada da informação visual e, os 

resultados obtidos após as doze sessões de intervenção. Posteriormente serão discutidos os 

índices de rendimento motor do teste KTK de acordo com o escore total e para cada tarefa.  

 Nesta pesquisa, os resultados mostraram que os participantes apresentaram índices de 

instabilidade postural maiores quando foi retirada a informação visual. Apenas para uma 

variável, no pré teste, os resultados foram diferentes e, na média do grupo os valores do 

deslocamento radial com olhos fechados foram menores do que com olhos abertos.  

 A Tabela 14 mostra as médias do grupo para cada uma das condições durante o 

período de testagem de trinta segundos na plataforma, pré e pós teste e, seus respectivos 

desvios padrões. 

 

 Velocidade de oscilação (mm/s) Deslocamento radial (mm) 

 Pré intervenção Pós intervenção Pré  intervenção Pós intervenção 

Olhos abertos 5,1 (1,5) 3,9 (1,1) 1,2 (0,6) 0,6 (02) 

Olhos fechados 5,4 (1,2) 4,2 (0,7) 1,1 (0,3) 0,8 (0,2) 

 

 

  

 Sabe-se que para a manutenção do equilíbrio é necessário a integração das 

informações visuais, vestibulares e proprioceptivas. Na ausência de umas dessas informações, 

o corpo deve buscar outras fontes de informação de forma a manter sua postura e adaptar-se 

as exigências do ambiente e das tarefas (MOCHINZUKI e AMADIO, 2006) 

Tabela 14. Média do grupo para as variáveis de velocidade de oscilação e deslocamento radial pré e pós teste durante 

um período de testagem de 30 segundos sobre a plataforma de força. Ao lado os valores dos respectivos desvios 

padrões.  
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 Massion e Woollacott (1996) propõem uma dominância dinâmica de um sistema sobre 

o outro em que essa dominância depende essencialmente da tarefa, da disponibilidade de 

informação sensorial e da meta que o controle postural visa. Pesquisas sobre o funcionamento 

do controle postural em indivíduos com TEA pontuam que essa população apresenta índices 

de instabilidade postural maiores quando há retirada e/ou modificação das informações 

visuais, sugerindo a excessiva dependência de insumos visuais para a manutenção da 

estabilidade (MOLLOY et al., 2003; MINSHEW et al., 2004). Outros achados sugerem que a 

instabilidade postural pode ser decorrente de uma disfunção mais generalizada, uma disfunção 

na integração das múltiplas entradas sensoriais ( MILLER et al., 2007).  

 Comparando os dados pré e pós teste, os resultados mostraram que os índices de 

instabilidade postural foram maiores antes da intervenção, tanto para a média do grupo como 

para nos índices individuais em ambas as condições (com e sem retirada da informação 

visual). A Figuras 21 (A e B) mostram o gráfico estabilométrico de um participante para a 

condição olhos abertos pré e pós intervenção. Nota-se que após a intervenção área de 

deslocamento do COP é menor comparada com a avaliação pré intervenção. Dessa forma os 

resultados sugerem que o movimento do cavalo contribuiu para melhora dos índices no 

equilíbrio estático. 

A         B 

  

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico estabilométrico que representa o deslocamento radial do COP num período de testagem de 
trinta segundos pré intervenção (Painel A) e pós intervenção (Painel B) . 

  

 O movimento tridimensional do cavalo, aqui reproduzido por um simulador, transmite 

a em quem está montado uma série de movimentos sequenciados e simultâneos. O movimento 

do cavalo proporciona movimentos combinados no eixo vertical, para cima e para baixo, no 

plano frontal, para direita e para a esquerda e, no plano sagital, em movimentos para frente e 

para trás. A combinação desses movimentos é completada por uma rotação da pelve 
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bilateralmente (MEDEIROS e DIAS, 2008). Esse ciclo de movimentos provoca o 

deslocamento do centro de gravidade e a contínua movimentação da cabeça e do tronco 

informando ao sistema vestibular sobre as constantes sensações de desequilíbrio. A 

combinação desses estímulos sensórios motores, os ajustes biomecânicos e tônicos favorecem 

a manutenção do controle postural.  

 Barbro (2000) afirma que a estimulação sensório motora pode ser entendida como 

facilitadora em estimular o sistema nervoso a decodificar as informações proprioceptivas e 

exteroceptivas para que possa processá-las e armazená-las de formas a integrá-las com as 

demais áreas nervosas no intuito de potencializar o controle motor. Bernardes e Tomaz (2003) 

acrescentam ainda que na estimulação do sistema proprioceptivo ocorrem situações de 

streching e co-contração que acionam o sistema muscular favorecendo o alinhamento postural 

e as reações de equilíbrio.  

  Kubota et al., 2011, em um das raras pesquisas com simulador e TEA demonstrou 

resultados estatisticamente significativos nas funções motoras após um protocolo de 

atividades realizados com um simulador de equitação. O protocolo envolvia atividades 

dinâmicas como pegar e arremessar a bola e movimentos de torção de tronco. Também foram 

utilizados nesse protocolo as variações de velocidade e inclinação do assento. Os resultados 

mostram mudanças significativas nos itens de corrida e agilidade, coordenação bilateral, 

rapidez de resposta, velocidade dos movimentos superiores, destreza e equilíbrio.  

Ao comparar os índices de cada uma das tarefas do teste KTK observou-se mudanças 

estatisticamente significativas, na média do grupo, para a tarefa 4 do teste KTK. A tarefa 4 

consistia em deslocar-se pelo espaço por meio de duas plataformas móveis. Essa tarefa 

caracteriza-se por ser um tipo de teste capaz de avaliar a velocidade, combinada com um grau 

elevado de complexidade motora. Requer o uso simultâneo de todos os segmentos corporais e 

a coordenação da ação de transferir com as duas mãos as plataformas que avançam a partir de 

trocas constantes (GORLA et al., 2009). De acordo com os autores do teste, a utilização 

simultânea e veloz dos membros inferiores e superiores é uma forma eficiente de verificar a 

capacidade inicial do indivíduo e da possível melhoria da sua coordenação corporal após uma 

estimulação motora durante um dado período. 

Para as demais tarefas não houve mudanças estatisticamente significativos após a 

intervenção para a média do grupo mas, numa análise individual, observamos que grande 

parte dos participantes melhoraram seus índices, alguns mantiveram e poucos diminuíram. 
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A tarefa saltos alternados, tarefa número três do teste KTK, avalia a reação e a energia 

dinâmica durante o ato motor. O rendimento da coordenação baseia-se no aspecto do ritmo, 

na fluidez e na continuidade do movimento. Os participantes desta pesquisa tiveram 

dificuldades de saltar simultaneamente com os dois pés. Os movimentos não se apresentaram 

de forma rítmica, em que percebesse uma sequencia harmônica do movimento. Alguns 

perdiam o equilíbrio e se desorganizavam durante a execução. Necessitavam constantemente 

de estímulos verbais para manter a atenção e a motivação. 

A avaliação do equilíbrio sobre uma trave estreita, tarefa número um do teste, tem sido 

parâmetro utilizado em muitas pesquisas e baseia-se nas variáveis da estabilidade postural e 

coordenação. São tarefas de movimento que requerem precisão, direcionalidade, equilíbrio, 

concentração e principalmente estabilidade (GORLA et al., 2009). Nesta pesquisa, esta foi a 

tarefa em que os participantes demonstram maior dificuldade para realizar. A orientação do 

teste era para que o deslocamento fosse realizado de costas, o que de fato foi realizado, porém 

três participantes tiveram muita dificuldade para se organizar espacialmente e planejar o ato 

motor. A falta de atenção, percepção e precisão parecem ter comprometido significativamente 

o rendimento desses participantes na tarefa. Foram necessários vários exercícios-ensaio para 

que o avaliador pudesse se certificar que os indivíduos haviam compreendido a tarefa e 

minimamente internalizado as sequencias motoras requeridas por ela. 

Um dos participantes que acabou sendo excluído da pesquisa logo na fase inicial não 

conseguir finalizar o teste KTK. Na tarefa de trave de equilíbrio o participante ficou muito 

inseguro e ansioso apresentando sinais evidentes de sudorese e tremores e pediu se retirar da 

pesquisa. O participante conseguiu realizar duas das quatro tarefas e observou-se que o 

mesmo teria condições motoras e de habilidade para realizar abateria de testes mas, a 

instabilidade emocional não permitiu que ele continuasse.   

Em certa medida as tarefas motoras de equilíbrio traduzem a integração vestibular e 

proprioceptiva que preside todos os estados de alerta e atenção, sem os quais a atividade 

psíquica não funciona. Sabe-se que equilíbrio é fundamental para o desenvolvimento da 

coordenação e quanto maiores forem os prejuízos no equilíbrio, maior será o gasto de energia, 

podendo resultar em consequências psicológicas como ansiedade e insegurança (GORLA et 

al., 2009). Alguns clínicos como Berger et al. (1997) afirmam que crianças com níveis baixos 

de coordenação motora reagem emocionalmente aos seus problemas de movimento com 

sentimentos de inferioridade, medo, ansiedade, podendo ocasionar um isolamento social. Em 

níveis psicológicos a situação pode gerar baixos níveis de autoconfiança e auto estima.  
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A tarefa motora de saltos monopedais, tarefa número dois do KTK, é um modo de 

avaliar a energia dinâmica das extremidades inferiores. A produção de uma quantidade 

suficiente de impulsos de movimentos é premissa para avaliação de qualquer rendimento 

cinético qualitativo-coordenativo. Se a força desenvolvida pelo indivíduo não é suficiente, a 

coordenação tende a fracassar (GORLA et al., 2009). Em um estudo Pereira (1990), refere 

que a tarefa de saltos monopedais parece ter sido a mais fácil de executar, o que também 

ocorreu nesta pesquisa. A motivação para realizar esta tarefa foi evidente. É requerido para a 

tarefa que os participantes tenham o conhecimento de direita e esquerda de forma que eles 

consigam planejar o salto com cada uma das pernas. Quatro participantes tinham os conceitos 

de direita e esquerda internalizados, dessa forma durante os exercícios-ensaio foi necessário 

criar, com cada participante, estratégias para que eles internalizassem rapidamente esse 

conceito de forma a ser efetivo na tarefa. Os resultados não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas para o grupo pré e pós teste, mas como mostra a Tabela 10, 

numa comparação individual os resultados mostraram que cinco participantes tiveram 

melhoras nos seus índices.  

 Correia, 2006, em um estudo exploratório sobre os níveis de coordenação de 

indivíduos com TEA, utilizou alguns testes motores para avaliação da coordenação, entre os 

quais, duas tarefas do KTK. Como resultado da investigação a autora pontua que indivíduos 

com TEA apresentam índices de coordenação motora global menores comparados com 

indivíduos com desenvolvimento normal. Para a primeira tarefa do teste, caminhar sobre a 

trave, a autora propôs algumas alterações. A tarefa foi realizada com o deslocamento para 

frente, ao contrário do que propõem o teste. Utilizou apenas uma das traves, a mais larga, com 

6 cm de largura e contabilizou os pontos pela quantidade de vezes que indivíduo colocava os 

pés do chão para realizar uma travessia de oito passos. Como resultado encontraram que, na 

média, os indivíduos com desenvolvimento típico não precisavam tocar os pés no chão para 

dar os oito passos ao contrário dos indivíduos com TEA que, em média, encostavam 8,15 

vezes para conseguir completar a tarefa. Para a tarefa número dois do teste KTK a 

pesquisadora também propôs alterações, os saltos sobre as espumas foram realizados com os 

pés juntos, ao contrário do que propõem o teste, saltos monopedais. A pontuação seguiu os 

parâmetros propostos e como resultado obteve-se que o grupo controle alcançou em média 

30,2 pontos a mais que indivíduos com TEA. 

Existem condições pertinentes ao comportamento, função intelectual, habilidades 

físicas, níveis de desenvolvimento que podem alterar significativamente os resultados das 

avaliações. Embora o KTK tenha sido desenvolvido para indivíduos com desordens motoras e 
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desvios de comportamento, é importante considerar a possibilidade de adaptação do teste de 

acordo com população a ser investigada, tal como propôs Correia, 2006. 

 Esta pesquisa foi realizada com uma amostra pequena e os participantes não 

constituíram um grupo homogêneo, de forma que, para alguns a aplicabilidade do teste foi 

fácil e para outros bem difícil. Já as avaliações de estabilometria correram com poucas 

intercorrências, apenas para um dos participantes foi necessário um treino prévio para que 

pudesse se acostumar com a venda nos olhos.   

Considero que os resultados obtidos nesta pesquisa, ainda que com uma pequena 

amostra, pode ilustrar o início de uma linha de pesquisas na Equoterapia e mais 

especificamente dos benefícios dessa prática em indivíduos com TEA, embora ainda sejam 

necessárias mais pesquisas relacionando os prejuízos no controle postural à condição. 
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10. CONCLUSÃO 

 

O uso do simulador de equitação mostrou ser eficiente na melhora do equilíbrio 

estático (comprovado pela estabilometria) e no rendimento motor de duas tarefas do teste 

KTK que avaliam velocidade e ritmo. 

Sugerimos que para estudos futuros sejam considerados o QI dos indivíduos de modo 

a possibilitar comparações entre indivíduos com TEA com maior comprometimento 

intelectual com outros sem deficiência intelectual associada. Pretendendo assim verificar se as 

características de prejuízos no controle postural são específicas da condição ou se devem a 

deficiência intelectual associada. Da mesma forma sugere-se que as pesquisas considerem as 

questões comportamentais dos indivíduos com TEA para melhor avaliação do rendimento 

motor.  
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ANEXO 1 

FICHA DE COLETA DE DADOS DO TESTE KTK 

Nome:     Sexo:    Data de nascimento: 

Data da avaliação/ reavaliação:                 Avaliador: 

1. Tarefa: Equilíbrio na trave 

TRAVE 1 2 3 SOMA 

6,0 cm     

4,5 cm     

3,0 cm     

                                                                                            TOTAL  

                                                                                              MQ1  

2. Tarefa: Salto Monopedal 

ALT 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 SOMA 

DIREITA               

ESQUERDA               

                                                                                                 TOTAL  

                                                                                                 MQ2  

3. Tarefa: Salto Lateral 

SALTAR 15 SEGUNDOS 1 2 SOMA 

   

                                                                           TOTAL  

                                                                           MQ3  

4. Tarefa: Transferência de Plataforma 

DESLOCAR 20 SEGUNDOS 1 2 SOMA 

   

                                                                           TOTAL  

                                                                           MQ4  

Soma MQ 1 até MQ4 =      Total de QM=        

Classificação 
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ANEXO 2 
 
Equilíbrio na Trave 
 

Idade 
 
Escore                

5,0  
– 
5,11 

6,0  
– 
6,11 

7,0  
– 
7,11 

8,0  
– 
8,11 

9,0  
– 
9,11 

10,0 
– 
10,11 

11,0 
– 
11,11 

12,0 
– 
12,11 

13,0 
– 
14,11 

0 65 60 54 49 45 41 36 31 27 
1 66 62 55 50 46 42 37 32 28 
2 68 63 57 51 47 43 38 33 29 
3 70 64 58 52 49 44 40 34 30 
4 72 65 59 53 50 45 41 35 32 

5 73 66 60 54 51 47 42 36 33 
6 74 67 61 55 52 48 43 37 34 
7 75 68 62 56 53 49 44 38 35 
8 76 69 63 57 54 50 45 39 36 
9 78 70 64 58 55 51 47 40 37 
10 79 72 65 59 56 52 48 41 38 
11 80 73 66 60 57 53 49 43 39 
12 81 74 68 61 58 54 50 44 40 
13 82 75 69 62 59 55 51 45 42 
14 84 76 70 63 60 56 52 46 43 
15 85 78 71 64 61 58 53 47 44 
16 86 79 72 65 62 59 54 48 45 
17 87 80 73 67 63 60 56 49 46 
18 88 81 74 68 64 62 57 50 47 
19 89 82 75 69 65 63 58 51 48 
20 91 83 76 70 66 64 59 52 49 
21 92 84 78 71 67 65 60 52 50 
22 93 85 79 72 68 66 61 53 51 
23 94 87 80 73 69 67 63 54 52 
24 95 88 81 74 70 68 64 56 53 
25 97 89 82 75 71 69 65 57 54 
26 98 90 83 76 72 70 66 59 56 
27 99 91 84 77 74 72 68 61 58 
28 100 92 85 79 75 73 69 62 60 
29 101 93 86 80 76 74 70 63 61 
30 103 95 88 81 77 76 71 64 63 
31 104 96 89 82 78 77 72 66 64 
32 105 97 90 83 79 77 73 67 65 
33 106 98 91 84 80 78 75 69 67 
34 107 99 92 85 81 79 76 70 68 
35 109 100 93 86 82 80 77 72 70 
36 110 102 94 87 84 81 78 73 71 
37 111 103 95 88 85 82 79 74 72 
38 112 104 96 90 86 83 80 75 73 
39 113 105 97 91 87 84 82 77 75 
40 115 106 99 92 88 85 83 78 76 
41 116 107 100 93 89 87 84 79 77 
42 117 108 101 94 90 88 85 81 78 
43 118 110 102 95 91 90 86 82 80  
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44 120 111 103 96 92 91 88 84 82 
45 121 112 104 97 93 92 89 85 83 
46 122 113 105 98 94 93 90 86 84 
47 123 114 106 99 95 93 91 88 85 
48 124 115 107 100 96 94 92 89 87 
49 125 117 109 102 97 95 93 91 88 
50 127 118 110 103 98 96 95 92 90 
51 128 119 111 104 99 97 96 93 91 
52 129 120 112 105 100 98 97 95 92 
53 130 121 113 106 101 99 98 96 94 
54 131 122 114 107 103 100 99 97 95 
55 132 124 115 108 104 101 101 99 96 
56 133 125 116 109 105 102 102 100 98 
57 134 126 117 110 106 103 103 102 99 
58 135 128 119 111 107 104 104 103 100 
59 136 129 120 112 108 105 105 104 102 
60 137 130 121 114 109 106 106 106 103 
61 138 131 122 115 110 107 108 107 105 
62 139 132 123 116 111 108 109 109 106 
63 140 133 124 117 112 109 110 110 107 
64 141 135 125 118 113 110 111 111 109 
65 142 135 126 119 114 111 112 113 110 
66 143 137 128 120 115 112 113 114 111 
67 144 138 129 121 116 114 115 115 113 
68 145 139 130 122 117 116 116 117 114 
69  140 131 123 118 117 117 118 115 
70  141 132 124 119 118 118 120 117 
71  142 133 125 121 119 119 121 118 
72  143 134 126 122 121 121 122 119 
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ANEXO 3 
 
Salto Monopedal 
 

Idade 
 
Escore                

5,0  
– 
5,11 

6,0  
– 
6,11 

7,0  
– 
7,11 

8,0  
– 
8,11 

9,0  
– 
9,11 

10,0 
– 
10,11 

11,0 
– 
11,11 

12,0 
– 
12,11 

13,0 
– 
14,11 

0 77 75 62 52 48 41 27 21 10 
1 79 76 63 53 49 42 28 22 11 
2 80 77 64 54 52 43 29 23 12 
3 82 78 65 55 51 44 30 24 13 
4 83 79 66 56 52 45 31 25 14 

5 85 80 68 57 53 46 32 26 15 
6 87 81 69 58 54 47 33 27 16 
7 89 82 70 60 55 48 34 28 17 
8 91 83	   71 61 56 49 35 29 18 
9 93 84	   72 62 57 50 36 30 19 
10 94 85	   73 63 58 51 37 31 20 
11 96 86	   74 64 59 51 38 32 21 
12 98 88	   75 65 60 52 39 34 22 
13 99 89	   77 66 61 53 40 35 23 
14 101 90	   78 67 62 54 41 36 24 
15 103 91	   79 68 63 55 42 37 25 
16 104 92	   80 69 64 56 43 38 26 
17 106 93	   81 70 65 57 44 39 27 
18 108 94	   82 71 66 58 45 40 28 
19 110 95	   83 72 67 59 46 41 29 
20 112 96	   84 73 68 60 47 42 30 
21 113 97	   85 74 69 61 48 43 31 
22 115 98	   86 75 70 62 49 45 32 
23 116 99	   87 76 71 63 50 46 33 
24 118 100	   88 77 72 64 51 47 34 
25 120 101	   90 78 73 66 52 48 35 
26 122 102	   91 79 74 67 53 49 36 
27 124 103	   92 80 75 68 54 50 37 
28 125 104	   93 82 76 69 56 51 38 
29 127 105	   94 83 77 70 57 53 39 
30 128 106	   95 84 78 71 58 54 40 
31 129 108	   96 85 79 72 59 55 41 
32 130 109	   97 86 80 73 60 56 42 
33 132 110	   98 87 81 74 62 58 43 
34 133 111	   100 88 82 75 63 59 44 
35 134 112	   101 89 83 76 64 60 45 
36 135 113	   102 90 84 77 65 61 46 
37 135 114	   103 91 85 78 67 63 47 
38 136 115	   104 92 86 79 68 64 48 
39 137 116	   105 93 87 80 69 65 49 
40 137 117	   106 94 88 81 71 66 50 
41 138 118	   107 95 88 82 72 67 51 
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42 139 119	   108 97 89 83 73 68 52 
43 140 120	   109 98 90 84 74 70 53 
44 141 121	   111 99 91	   85	   76 71 54 
45 142 122	   112 10 92	   86	   77 72 55 
46 143 124	   113 101 93	   87 78 74 56 
47 145 125	   114 102 94	   88	   80 75 57 
48 146 126	   115 103	   95	   89	   81 77 58 
49 147 127	   116 104	   96	   90	   82 78 59 
50 148 128	   117 105	   97	   91	   83	   79 61 
51 149 129	   118 106	   98	   92	   85	   80 63 
52 150 130	   119 107	   99	   93	   86	   82 64 
53 	   131	   121 108	   100	   94	   87	   83 66 
54 	   132	   122 109	   101	   95	   89	   84 68 
55 	   133	   123 110	   102	   96	   90	   85	   70 
56 	   134	   124 111	   103	   97	   91	   87 72 
57 	   135	   125 113	   104	   98	   92	   88	   74 
58 	   136	   126 114 105 99 94 89 76 
59 	   137	   127 115 106 100 95 91 77 
60 	   138	   128 116 107 101 96 92 79 
61 	   139	   129 117 108 102 98 93 81 
62 	   140	   130 118 109 103 99 94 83 
63 	   141	   132 119 109 104 100 96 85 
64 	   142	   133 120 111 105 101 97 86 
65 	   143	   134 121 112 106 103 98 88 
66 	   144	   135 122 113 108 104 99 90 
67 	   145	   136 123 114 109 105 101 92 
68 	   146	   137 124 115 110 107 102 93 
69 	   147	   138 125 116 111 108 103 95 
70 	   148	   139 127 117 112 109 104 97 
71 	   149	   140 128 118 113 110 106 99 
72 	   150	   141 129 119 114 112 107 101 
73 	   	   142 130 120 115 113 108 103 
74 	   	   143 131 121 116 114 110 104 
75 	   	   144 132 122 117 116 111 106 
76 	   	   145 133 123 118 117 112 108 
77 
78 

	   	   147 135 125 120 119 115 111 
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ANEXO 4 
SALTO LATERAL 
 

Idade 
 
Escore                

5,0  
– 
5,11 

6,0  
– 
6,11 

7,0  
– 
7,11 

8,0  
– 
8,11 

9,0  
– 
9,11 

10,0 
– 
10,11 

11,0 
– 
11,11 

12,0 
– 
12,11 

13,0 
– 
14,11 

0 54 50 47 43 37 29 24 20 16 

1 55 51 48 44 38 30 25 21 17 

2 56 52 49 45 39 31 25 22 18 

3 57 53 50 46 40 32 27 24 19 

4 58 54 52 47 41 33 29 25 20 

5 60 55 53 48 42 34 30 26 21 

6 61 57 55 49 43 35 31 27 23 

7 62 59 56 50 44 36 32 28 24 

8 63 60 57 51 45 37 33 30 25 

9 65 62 59 52 46 38 34 31 26 

10 66 64 60 53 47 39 35 32 27 

11 67 66 62 55 48 40 36 33 28 

12 70 67 63 56 49 41 37 35 29 

13 72 69 64 57 50 42 38 36 30 

14 74 70 65 59 52 43 40 37 31 

15 76 72 67 60 53 44 41 38 32 

16 78 74 68 61 55 45 42 39 33 

17 80 76 70 63 57 46 43 40 34 

18 83 77 72 64 58 47 44 41 35 

19 85 78 74 65 60 48 46 42 36 

20 87 80 75 67 62 49 47 43 37 

21 89 82 77 68 64 50 48 45 38 

22 92 84 78 70 65 52 49 46 39 

23 95 86 80 71 67 53 50 47 40 

24 97 88 81 72 69 54 51 48 42 

25 99 89 83 73 70 56 52 49 43 
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26 101 90 84 75 72 57 53 50 44 

27 103 93 86 76 73 58 55 51 45 

28 106 96 87 77 74 59 56 52 46 

29 108 97 89 78 76 61 57 53 47 

30 110 98 90 80 77 52 58 54 48 

31 112 100 92 81 78 63 59 55 49 

32 115 101 93 82 79 65 61 56 50 

33 117 102 95 83 80 66 62 57 51 

34 120 103 96 85 81 67 63 58 52 

35 122 104 98 86 82 68 64 59 54 

36 125 106 99 87 84 70 66 60 55 

37 127 107 101 89 85 71 67 61 57 

38 129 108 102 90 86 72 68 62 58 

39 131 109 104 91 87 74 69 63 59 

40 134 110 105 92 88 75 71 64 60 

41 136 112 107 94 89 76 72 65 61 

42 138 113 108 95 90 77 73 66 63 

43 139 114 110 96 92 79 75 67 64 

44 140 115 111 98 93 80 76 68 66 

45 141 116 113 99 94 81 77 68 67 

46 142 118 114 100 95 83 78 70 68 

47 143 119 116 102 96 84 80 72 69 

48 144 120 117 103 97 85 81 73 70 

49 145 122 119 104 98 87 82 75 71 

50  123 120 105 100 88 84 76 73 

51  124 122 107 101 89 85 78 74 

52  125 123 108 102 90 86 79 76 

53  126 124 109 103 92 88 80 77 

54  127 125 111 104 93 89 81 79 

55  128 126 112 105 94 90 83 80 
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56  130 127 113 106 96 91 84 81 

57  132 128 114 108 97 93 85 83 

58  133 129 116 109 98 94 87 85 

59  136 130 117 110 99 95 88 86 

60  137 131 119 111 101 97 89 88 

61  139 132 120 112 102 98 91 89 

62  140 133 121 113 103 99 92 91 

63  141 135 123 114 105 100 94 92 

64  143 136 124 115 106 102 95 93 

65  144 137 125 117 107 103 96 95 

66   145 139 126 118 109 104 98 96 

67   140 127 119 110 106 99 98 

68   141 129 120 111 107 100 99 

69   142 131 121 112 108 102 101 

70   143 131 123 114 109 103 103 

71   144 132 124 115 110 104 104 

72   145 134 125 116 112 106 105 

73    135 126 118 113 107 107 

74    136 127 119 115 109 108 

75    138 129 120 116 110 109 

76    139 130 121 117 111 110 
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ANEXO 5 

 
Transferência sobre a plataforma 
 

Idade 
 
Escore                

5,0  
– 
5,11 

6,0  
– 
6,11 

7,0  
– 
7,11 

8,0  
– 
8,11 

9,0  
– 
9,11 

10,0 
– 
10,11 

11,0 
– 
11,11 

12,0 
– 
12,11 

13,0 
– 
14,11 

0 50 44 39 35 31 27 23 20 16 

1 51 45 40 36 32 28 24 21 18 

2 52 46 41 37 33 29 26 22 19 

3 53 47 42 38 34 31 27 24 20 

4 54 48 43 39 35 32 28 25 21 

5 55 49 45 40 36 33 29 26 23 

6 56 50 46 42 38 34 31 27 24 

7 58 51 47 43 39 36 32 28 25 

8 60 52 48 44 40 37 33 29 26 

9 62 53 49 45 41 38 34 30 27 

10 65 54 50 46 42 39 35 32 28 

11 67 55 51 47 43 40 36 33 29 

12 69 57 53 48 45 41 37 34 30 

13 70 60 54 49 46 42 38 35 32 

14 73 62 55 50 47 43 39 36 33 

15 75 63 57 51 48 44 40 37 34 

16 78 64 58 52 49 46 41 38 35 

17 80 65 59 53 50 47 42 39 36 

18 82 68 60 54 51 48 44 40 37 

19 84 71 62 56 52 49 45 41 38 

20 86 73 65 57 54 50 46 42 39 

21 89 75 67 58 55 52 47 53 40 

22 91 77 69 60 56 54 48 45 42 

23 93 80 72 61 58 56 49 46 43 

24 95 82 74 53 60 58 50 47 44 
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25 97 85 76 66 62 60 53 48 45 

26 99 87 79 69 64 62 55 49 46 

27 102 90 81 71 67 64 57 50 48 

28 104 92 84 74 69 66 59 52 49 

29 106 94 86 76 71 67 61 53 50 

30 108 97 88 79 73 69 63 55 52 

31 110 99 91 81 75 70 66 56 55 

32 112 102 93 84 77 71 68 57 57 

33 115 104 96 86 79 72 70 59 59 

34 117 106 98 89 82 73 72 61 61 

35 119 109 100 91 84 74 75 64 63 

36 121 111 103 94 86 76 77 67 65 

37 123 114 105 96 88 77 79 69 68 

38 125 116 107 99 90 79 81 71 70 

39 128 119 110 101 92 82 83 74 72 

40 129 121 112 104 94 84 86 76 74 

41 130 123 115 106 96 87 88 79 77 

42 132 126 117 109 99 89 90 81 79 

43 133 128 119 111 101 92 92 84 82 

44 135 131 122 113 103 95 95 86 84 

45 137 132 124 116 105 97 97 88 87 

46 139 133 127 118 107 100 99 91 89 

47 141 135 129 121 109 102 101 93 89 

48 142 136 131 123 111 105 104 96 93 

49 144 138 134 126 114 107 106 98 95 

50 145 139 136 128 116 110 108 101 98 

51  141 138 131 118 112 110 103 101 

52  143 141 133 120 115 112 105 103 

53  145 143 136 122 117 115 108 105 

54   144 138 124 120 117 110 108 
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55   145 140 126 122 119 113 110 

56    143 131 125 121 115 113 

57    144 133 127 124 118 115 

58    145 135 130 126 120 117 

59     137 132 129 122 120 

60     139 135 131 125 122 

61      141 138 133 127 125 

62     143 140 135 130 127 

63     145 143 137 132 129 

64      144 138 135 130 

65      145 140 137 131 

66       141 139 132 

67       143 140 133 

68        145 141 134 

69        143 136 

70        144 137 

71        145 139 

72         140 

73         142 

74         143 

75                 145 

76          
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ANEXO 6 

 
Soma dos testes MQ1 – MQ4 
 

Somatória MQ1 – 
MQ4 

ESCORE Somatória MQ1 – 
MQ4 

ESCORE 

100 - 103 42 342 - 345 106 
104 - 107 43 346 - 349 107 
108 - 111 44 350 - 353 108 
112 - 114 45 354 - 356 109 
115 - 118 46 357 - 360 110 
119 - 122 47 361 - 364 111 
123 - 126 48 365 - 368 112 
127 - 130 49 369 - 372 113 
131 - 134 50 373 - 376 114 
135 - 137 51 377 - 379 115 
138 - 141 52 380 - 383 116 
142 - 145 53 384 - 387 117 
146 - 149 54 388 - 391 118 
150 - 153 55 392 - 395 119 
154 - 157 56 396 - 399 120 
158 - 160 57 400 - 402 121 
161 -164 58 403 - 406 122 
165 -168 59 407 - 410 123 
169 -172 60 415 - 418 124 
173 -176 61 419 - 422 125 
177 - 180 62 423 - 425 126 
181 - 183 63 426 - 429 127 
184 - 187 64 430 - 433 128 
188 - 191 65 434 - 437 129 
192 - 195 66 438 - 441 130 
196 - 199 67 442 - 445 131 
200 - 203 68 446 - 449 132 
204 - 207 69 450 - 452 133 
208 - 210 70 453 - 456 134 
211 - 214 71 457 - 460 135 
215 - 218 72 461 - 464 136 
219 - 222 73 465 - 468 137 
223 - 226 74 473 - 475 138 
227 - 230 76 476 - 479 139 
231 - 233 77 480 - 483 140 
234 - 237 78 484 - 487 141 
238 - 241 79 448-491 142 
242 - 245 80 492-495 143 
246 - 249 81 496-498 144 
250 - 253 82 499-502 145 
254 - 256 83 503-506 146 
257 - 260 84 507-509 147 
261 - 264 85   
265 - 268 86   
273 - 276 87   
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277 - 280 88   
281 - 283 89   
284 - 287 90   
288 - 291 92   
292 - 295 93   
296 - 299 94   
300 - 303 95   
304 - 306 96   
307 - 310 97   
311 - 314 98   
315 - 318 99   
319 - 322 100   
323 - 326 101   
327 - 329 102   
330 - 333 103   
334 - 337 104   
338 - 341 105   
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ANEXO 7 
 

 
Classificação do Teste KTK 
 

QM Classificação Desvio Padrão Porcentagem 
131 - 145 Coordenação Alta +3 99 - 100  
116 – 130 Coordenação Boa +2 85 – 98 
86 – 115  Coordenação 

Normal 
+1 17 – 84 

71 - 85 Perturbações na 
coordenação 

-2 3 – 16 

56 - 70 Insuficiência na 
coordenação 

-3 0 -  2 
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ANEXO 8 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de 
Pesquisa 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Avaliação dos possíveis efeitos de um simulador 
de equitação no controle postural de indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo. Este estudo se propõe 
avaliar os possíveis efeitos terapêuticos no equilíbrio de crianças e/ou adolescentes diagnosticados com 
Transtorno do Espectro do Autismo e com desenvolvimento típico, através dos movimentos gerados por um 
simulador de cavalo. O estudo será realizado no Laboratório de Educação Física da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, na unidade Tamboré (endereço abaixo). Serão 12 encontros no local acima citado. A cada encontro 
será realizada uma avaliação pré e pós-intervenção do controle postural. Para avaliar o controle postural a 
criança/adolescente deverá permanecer sobre uma plataforma de força que avaliará seu equilíbrio em quatro 
situações diferentes, com olhos abertos e fechados, sobre uma espuma (superfície instável) e sobre a plataforma 
(superfície estável). Os dados serão registrados e computados por um software especializado. Serão realizadas 
duas avaliações pré-intervenção e duas pós-intervenção. A intervenção consiste em a criança/adolescente ficar 
sentada no simulador de equitação por 30minutos ininterruptamente. Tanto as avaliações como as intervenções 
serão aplicados pelo Pesquisador Responsável. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais 
dúvidas e terá o direito de se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As 
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação). Após finalização do estudo será realizada uma devolutiva individual 
com cada participante e responsável.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. 
João Calvino - Mezanino.  

Laboratório de Educação Física (LACEF) 
Av. Mackenzie, 905, Alphaville 
Tel (11) 3555.2198 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração.  
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador 
Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter 
outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________________  

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: __________________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 
estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 
prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo,___de_____________  de ________ . 

 

      ___________________________                                         _________________________ 

Lilian Fernanda A Chateau                                                  José Salomão Schwartzman           
Pesquisador  responsável                                                     Orientador  responsável                                                                                                                                                                              	  
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