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STRUCTURA TEZEI 
 
 Teza de doctorat cu titlul „Hipoterapia, metodă terapeutică alternativă în disfuncţiile 
neuropsihice ale copilului” respectă prevederile legislaţiei actuale fiind structurată pe două părţi 
subîmpărţite în 7 capitole.  

Prima parte a tezei este dedicată studiului bibliografic şi conţine în mod sintetic date din 
literatura de specialitate cu privire la  tema studiată,  fiind extinsă pe 47 de pagini şi cuprinde 3 
capitole.  

Primul capitol din această parte este dedicat hipoterapiei şi tulburărilor în care se recomandă 
această metodă terapeutică. În cel de-al doilea capitol al acestei părţi este prezentată încadrarea şi 
istoricul speciei ecvine, calul fiind considerat instrument de lucru în acastă metodă terapeutică. În 
capitolul trei sunt prezentate  cele mai importante modalităţi de selecţie a cailor utilizaţi în hipoterapie 
reprezente de chestionare, teste comportamentale, etograme, precum şi relaţia specială care se stabileşte 
între cal şi om.  

 Cea de-a doua parte a tezei de doctorat cuprinde cercetările proprii, parte căreia ia fost alocată 
un număr de 97 de pagini, fiind sistematizată pe 4 capitole. Cele patru capitole se referă la scopul şi 
obiectivele lucrării, materialele şi metodele de lucru folosite pentru realizarea tezei, rezultatele obţinute 
în urma cercetărilor şi concluziile extrase pe baza rezultatelor obţinute. La finalul celei de-a doua părţi 
se regăsesc şi recomandările, precum şi direcţiile viitoare de cercetare în acest domeniu. 

Bibliografia cuprinde un număr de 70 de titluri din literatura internaţională, dar şi din ţara 
noastră. În teză se regăsesc un număr de 2 tabele şi 41 de figuri.  
 

INTRODUCERE 
 

Domeniul care în ultimii ani a solicitat cel mai mult abordarea ştiinţifică a legăturii om-animal 
în sensul conceptualizării acesteia şi a validării unor metode clare de măsurare a efectelor psihologice şi 
fiziologice ale animalelor asupra oamenilor, este unul relativ nou: terapia asistată de animale (TAA; 
engl. Animal Therapy). TAA promovează interacţiunea pozitivă între om şi animal prin încorporarea 
trăsăturilor psihologice, comportamentale şi fizice ale unui animal într-un mediu terapeutic, cu scopul 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane în general şi de facilitare a procesului de  recuperare a 
persoanelor ce necesită îngrijire medicală fizică şi/sau psihică, în particular. (Chandler, 2005). 
 “Terapia prin intermediul calului” (T.I.C), în mod greşit cunoscută de cei mai mulţi ca 
hipoterapie (care este doar o parte din  T.I.C) este  un complex de tehnici reeducative, care acţionează 
asupra disfuncţiei senzoriale, cognitive şi comportamentale. Din moment ce mersul pe cal interesează 
individul în complexitatea sa psihosomatică, T.I.C-ul poate fi considerat o metodă globală care solicită 
participarea întregului organism, fiind indicată din acest motiv, în tratarea numeroaselor boli, atât 
neuromotorii, cât şi de interes psihiatric: de la leziuni ale măduvei osoase la distrofia musculară; de la 
tulburări de comportament, la schizofrenie, de la sindromul Down la autism. În funcţie de finalităţi şi 
obiective, în cadrul T.I.C-ului se regăsesc în general patru faze diverse: hipoterapia, reabilitarea prin 
echitaţie, reabilitarea pre-sportivă şi reabilitarea sportivă. (Bombardi, 2004).  

Hipoterapia înseamnă literalmente tratament cu ajutorul calului. Cuvântul hipoterapie provine 
din grecescul hippos = cal şi terapia = tratament. 

Asociaţia Americană de Hipoterapie (AHA) defineşte hipoterapia ca fiind:”termenul care se 
referă la folosirea mişcărilor calului ca unealtă de lucru de către kinetoterapeuţi, logopezi şi 
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psihoterapeuţi în scopul obţinerii unor răspunsuri la nivelul funcţiilor restante şi în tratamentul 
dizabilităţilor pentru pacienţii cu disfuncţii neuromusculoscheletale”1

 

. 
Terapia asistată de animale (TAA) este considerată un complex de proceduri adjuncte ale unui 

tratament terapeutic de bază, nu un tratament în sine (Fine, 2000). Astfel un profesionist (consilier 
psiholog, psihoterapeut, terapeut ocazional, fizioterapeut, logoped etc.) poate să incorporeze 
interacţiunile om-animal în orice stil profesional pe care îl deţine (Rusu, 2012). 

Raportul copil-cal este unul foarte intim şi sincer, în care nu se poate minţi şi nu se pot ascunde 
sentimentele şi temerile din acel moment. După Ianuzii şi Rowan (1991), legătura om-animal de 
companie este autentică dacă îndeplineşte următoarele condiţii: implică o relaţie continuă, nu una 
temporală; produce nu doar un beneficiu, ci mai multe beneficii semnificative atât pentru om, cât şi 
pentru animal; implică o relaţie voluntară şi bidirecţională (Rusu, 2012). 

Faza iniţială a hipoterapiei presupune relaxare şi percepţie corporală, activitatea copilului fiind 
centrată pe exerciţii de echilibru static şi dinamic, pe coordonarea şi disocierea mişcărilor. Astfel, 
copilul în şa nu participă activ la conducerea calului, ci se bucură pasiv de beneficiile activităţii, la 
nivel senzoriomotor, conferite de stimularea prin pasul sinusoidal al calului. La aceste beneficii se 
poate adăuga obţinerea unui tonus muscular adecvat; iar ca urmare a mişcării simetrice în şa se 
acţionează şi asupra părţii corpului atinsă de paralizie. 

SCOPUL LUCRĂRII 
 

Lucrarea îşi propune să identifice şi să aplice câteva metode ştiinţifice de selecţie a cailor care 
să fie incluşi într-un program de hipoterapie, ca o alternativă terapeutică, aplicată la copilul 
instituţionalizat cu deficienţe motrice, ca instrument de recuperare. Selecţia cailor se face în funcţie de 
temperamentul, personalitatea şi reactivitatea acestora, iar programul persoanelor cu diverse dizabilităţi 
va fi personalizat şi adaptat cerinţelor şi disponibilităţii resurselor.  
  

OBIECTIVELE LUCRĂRII 
 

Pentru îndeplinirea scopului propus s-au stabilit următoarele obiective: identificarea şi 
evaluarea tipului de temperament ecvin; identificarea şi evaluarea personalităţii cailor; identificarea şi 
evaluarea reactivităţii cailor; obţinerea unui mai mare grad de autonomie a persoanelor supuse 
hipoterapiei, după principiul varietăţii metodelor; o mai bună creştere a aptitudinilor la copiii cu 
deficienţe mentale şi motrice; diminuarea efectelor negative ale deficienţelor şi creşterea încrederii în 
posibilităţile proprii; lărgirea planului de servicii la copii cu deficienţe mentale şi motrice şi orientarea 
spre un rezultat care să scadă gradul nivelului de sprijin acordat. 
 

MATERIAL DE STUDIU 
 

Pentru aplicarea hipoterapiei s-au utilizat ca mijloace şi materiale de lucru: cai, cască de 
protecţie, pătură, harnaşament, chestionare şi teste. 

Menţionăm faptul că exerciţiile de hipoterapie s-au desfăşurat pe un teren neaccidentat, inerbat, 
cu pământ sau nisip, pe timp însorit sau după ploaie. Copiii au călărit cu o cască specială de protecţie, 
pentru a preveni accidentele, iar pentru încălecare a fost amenajată o rampă specială. Copiii au fost în 

                                                 
1 http.\\ www.americanhippotherapyassociation.org 
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permanenţă însoţiţi şi supravegheaţi de persoane autorizate şi specializate în terapie şi în 
comportamentul animalelor. Caii selectaţi au fost în număr de 5, din care doar 4 cai au fost utilizaţi 
pentru călărie: Luna, Jara, Gina şi Gelu pentru copiii cu dizabilităţi sau pentru copiii mici. Caii erau 
foarte blânzi, cu spatele mai îngust pentru a permite copiilor să-i încalece normal. Utilizarea calului ca 
instrument în recuperarea persoanelor cu diverse dizabilităţi aduce numeroase beneficii deoarece calul 
este viu, afectiv şi capabil de a stimula doar prin mişcarea sa, atât reacţii neuromusculare, cât şi emoţii 
şi sentimente foarte intense la persoana cu care vine în contact.  

Pentru realizarea testelelor comportamentale la cabaline au fost necesare următoarele 
instrumente: căpăstru, coardă de 20 de metri, o jucărie cu vocalizare din comerţ, o umbrelă, mănuşi de 
examinare. 

 

METODA DE LUCRU 

Protocol de lucru în selecţia cailor 
În selecţia cailor pentru hipoterapie s-a ţinut cont de: temperamentul, personalitatea şi 

reactivitatea acestora. Pe baza acestor trei caracteristici se va concepe etograma comportamentală 
ecvină. 
 Ca şi instumente de lucru am folosit pentru temperament: chestionarul numit Adjective definite 
comportamental (ADC), teste comportamentale, etograma. În cazul evaluării personalităţii animale, 
există trei criterii de evaluare care cresc acurateţea studierii acesteia, şi anume: evaluările efectuate de 
observatori diferiţi trebuie să fie asemănătoare; aceste evaluări trebuie să poată prezice comportamente 
valide în lumea reală; evaluările observatorului trebuie să reflecte adevăratele atribute ale indivizilor 
evaluaţi şi nu să releve părerile observatorului despre personalitatea individului analizat. Reactivitatea 
cailor a fost evaluată prin intermediul unor scoruri de emoţionalitate, izolarea cailor de partenerii din 
stavă şi expunerea la stimuli noi, precum cei din cadrul testelor comportamentale. Reacţia cailor la 
testele cu stimuli noi reflectă practic anxietatea moştenită a cailor, în timp ce testele de izolare tind să 
pună în evidenţă gradul de gregaritate al subiecţilor. Reactivitatea cailor este stabilă de-a lungul 
timpului şi a situaţiilor, astfel că aceste teste sunt bune instrumente de prezicere a reactivităţii la caii 
neantrenaţi. Pentru ca un test de reactivitate să fie util, răspunsurile comportamentale utilizate pentru 
evaluarea reactivităţii trebuie a fi regăsite la majoritatea animalelor testate.Pe baza scorurilor obţinute 
de cai la tesele aplicate şi la scala de emoţionalitate au fost selectaţi caii pentru hipoterapie . 

Protocol de lucru în selecţia pacienţilor supuşi hipoterapiei 
Copiii cu dizabilităţi neuropsihice care au beneficiat de hipoterapie au fost împărţiţi în două 

mari grupe: un grup de 6 copii care provin din Complexul de servicii pentru recuperarea copilului cu 
handicap neuropsihic sever nr. 20 „Pinocchio” din Cluj-Napoca şi un grup de 14 copii care provin de la 
Şcoala Specială Transilvania, din localitatea Baciu, judeţul Cluj. 

Pentru copii din centrul „Pinocchio”  programul de hipoterapie a fost structurat în felul următor: 
două zile pe săptămână (marţea şi joia) timp de şase săptămâni, în lunile iunie şi iulie ale anului 2004. 
Şedinţa a fost de 30 minute de călărie. Cei care au beneficiat de această formă de hipoterapie au fost 6 
copii, cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani. Grupul de copii luat în studiu a fost un grup heterogen, având 
pe baza diagnosticelor stabilite, tulburări diferite. Singurul element comun a fost încadrarea în acelaşi 
grup de vârstă. Unii sunt cu afecţiuni preponderent psihice: ( K, S, A), iar alţii neurologice: (I, A, L).  

Protocolul de lucru a parcurs paşii următori: nume şi prenume (N.P.), data naşterii (D.N.), 
vârsta, gen (M/F), data intrării în centru, diagnostic la intrarea în centru, evaluarea potenţialului 
psihomotric înainte de hipoterapie, stabilirea obiectivelor adaptate fiecărui caz (personalizate), 
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hipoterapia propriu-zisă, evaluarea după hipoterapie. 
Evaluarea potenţialului psihomotric înainte de hipoterapie la unii copii s-a făcut pe baza 

rezultatelor aplicării testului Portage. 
 Programul de hipoterapie a continuat şi în anul 2011, de data aceasta beneficiari au fost  copiii 
cu vârste cuprinse între 7 Şi 23 ani de la Şcoala Specială Transilvania, din Baciu. Programul de 
hipoterapie a fost structurat în felul următor: în fiecare vineri, timp de şapte săptămâni, în lunile iunie şi 
iulie ale anului 2011. Şedinţa a fost de 20 minute de călărie. Grupul de copii luat în studiu a fost un 
grup heterogen, având pe baza diagnosticelor stabilite, tulburări diferite. 
De data aceasta protocolul de lucru a parcurs paşii următori: nume şi prenume (N.P.), data naşterii 
(D.N.), vârsta, gen (M/F), diagnostic, evaluarea potenţialului psihomotric înainte de hipoterapie, 
stabilirea obiectivelor adaptate fiecărui caz (personalizate), hipoterapia propriu-zisă, evaluarea după 
hipoterapia. Evaluarea potenţialului psihomotric înainte de hipoterapie la unii copii s-a făcut pe baza 
rezultatelor aplicării testului: Evaluarea Funcţiei Motorii Grosiere La Copii (GMFM- Gross Motor 
Function Measure). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Pentru selecţia cailor utilizaţi în hipoterapie materialul biologic a fost reprezentat de un număr 

de 12 exemplare de vârste, sexe şi rase diferite, 3 armăsari şi 9 iepe, cu vârste cuprinse între 2 şi 20 de 
ani, media de vârstă a fost de 8,3 ani, metişi de Semigreu românesc,  metişi de Nonius şi un Cal de 
Sport românesc.  

Din numărul de 12 cai supuşi selecţiei pentru a fi utilizaţi în hipoterapie au fost aleşi 5 
exemplare: 2 armăsari şi 3 iepe, trei metişi de Semigreu, un metis de rasă Nonius şi un Cal de Sport 
românesc. 

Din cele 5 studii de caz vom prezenta doar un caz. 
Cazul 2. Este reprezentat de o femelă în vârstă de 9 ani, metis de Semigreu Românesc. La 

momentul testării, iapa se afla la o lună post partum, fiind o mamă foarte grijulie. 
 
PROTOCOL DE TESTARE A REACTIVITĂŢII LA ECVINE 
 

1. Date anamnetice 
 
Nume:     Jara        
Rasa:   Metis Semigreu Românesc 
Sexul:              Femelă    
Vârsta: 9 ani                
2. Teste comportamentale 

 
Testul jucăriei  

expresii: lărgirea pleoapelor cu evidenţierea corneei  

vocalizări:    fără vocalizări 

mişcări: fără mişcări ale membrelor 

Scor:    1 

Testul balonului 
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expresii:    ciulit urechile şi şi-a zmucit gâtul                                                                                      

vocalizări:     fără vocalizări 

mişcări: fără mişcări ale membrelor 

Scor: 2 

Testul umbrelei   

expresii:         ciulirea urechilor, lărgirea pleoapelor 
smucirea gâtului 

vocalizări:      fără vocalizări 

mişcări: a făcut câţiva paşi  

Scor: 4 

 
SCOR SUBIECTIV DE EMOŢIONALITATE 

(CHESTIONAR PENTRU PROPRIETAR/HANDLER) 
 

Date anamnetice 
Nume:     Jara        
Rasa:   Metis Semigreu Românesc 
Sexul:              Femelă    
Vârsta: 9 ani                

Scorul de emoţionalitate: 1 

 
Scor: 1 - Curajos şi calm: calul se apropie de om şi stă aproape de el. Calul vrea şi îi place să 

fie atins. Nu este surprins cu uşurinţă de stimuli noi şi se apropie cu calm de noii stimuli, pentru 
investigare. În cazul în care este condus de un handler, reacţia sa este minimală. 

 
Scală de evaluare comportamentală  

pentru determinarea scorului de reactivitate al cailor examinaţi, pentru fiecare stimul în cadrul 
testului de reactivitate 

 
Scor Definiţia comportamentală 

    1 Fără mişcări ale membrelor, posibilă lărgirea pleoapelor, mişcări ale 
urechilor, vocalizări, priviri în jur. 

2 Fără mişcări ale membrelor, poate avea aceleaşi reacţii ca la numărul 1, 
smucirea gâtului. 

3 Mişcări ale membrelor, 1-4 paşi, oricare dintre reacţiile de la numărul 2. 
4 Mişcări ale membrelor, 5-12 paşi, oricare dintre reacţiile de la numărul 2. 
5 Orice săritură (două sau mai multe membre părăsesc solul), mişcări ale 

membrelor, 13 sau mai mulţi paşi, oricare dintre reacţiile de la numărul 2. 
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Discuţii. Iapa a fost descrisă de proprietar ca apropiindu-se uşor de om şi stă aproape de el, vrea 
şi îi place să fie atinsă. Nu este surprinsă cu uşurinţă de stimuli noi şi se apropie cu calm de noii stimuli, 
pentru investigare.  

În cazul în care este condusă de un handler, reacţia sa este minimală. Scorul primit este de 1. De 
asemenea, proprietarul ne-a asigurat că iapa este extrem de cuminte şi că singurele preocupări ale iepei 
sunt hrana, mânza ei în vârstă de 1 lună, mânză care i-a fost alături mamei în timpul testării. 

La abordarea iepei, aceasta a fost prietenoasă, s-a lăsat examinată cu uşurinţă. În cadrul testării 
comportamentale prin intermediul testului cu stimuli necunoscuţi, au apărut probleme iniţiale în ceea ce 
priveşte atragerea atenţiei iepei, deoarece aceasta a fost mai interesată de păscut decât de examinatori.  

La testul jucăriei, reacţia acestei iepe a fost practic inexistentă, ea nearătând nici cel mai mic 
interes pentru zgomotul şi mişcarea produse şi continuând să pască. Astfel, scorul primit de ea a fost 1.  

În cadrul testului balonului, scorul iepei a fost de 2 deoarece a ciulit urechile şi şi-a zmucit gâtul 
la zgomotul făcut de explozia acestuia. 

La testul umbrelei, reacţia a fost mult mai evidentă, s-a observat lărgirea pleoapelor şi ciulirea 
urechilor, smucirea capului, iapa efectuând câţiva paşi pentru a se îndepărta de obiectul ameninţător. 
Scorul acordat a fost de 4. 

Observaţii. Scorul obiectiv de reactivitate a relevat un total de 8 din minim 3 şi maxim 17 
puncte posibile. Scorul obţinut de iapa în cauză este destul de scăzut. La scorul subiectiv de 
emoţionalitate, proprietarul şi-a evaluat iapa cu 1 punct. Scorul de 8 puncte de la evaluarea obiectivă se 
corelează parţial cu evaluarea subiectivă, deoarece iapa a reacţionat ceva mai puternic decât ne-am fi 
aşteptat după descrierea proprietarului. Desigur că la această  
iapă trebuie luat în considerare specificul rasei (rasă semigrea, Fig. 1), care implică în general un 
temperament pasiv şi o reactivitate mai scăzută. 

Pe baza scorurilor obţinute la testele aplicate iapa a fost selectată şi utilizată în hipoterapie. 
 

 
Fig. 1. Cazul 2, Femela de Metis de Semigreu Românesc cu mânza 

 
Lotul de copii care a beneficiat de hipoterapie a fost unul heterogen, fiind diagnosticaţi cu 

tulburări diferite, exerciţiile recomandate au fost personalizate, iar rezultatele au fost raportate la fiecare 
caz. Evaluarea potenţialului psihomotric înainte şi după hipoterapie a fost făcut după programul 
Portage Şi după testul Evaluarea funcţiei motorii grosiere la copii. Nu am utilizat calculul statistic  
deoarece evaluarea potenţialului psihomotric înainte şi după   hipoterapie, precum şi stabilirea 
obiectivelor au fost personalizate pentru fiecare caz, iar beneficiile obţinute, pe termen scurt sau 
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pe termen lung, au fost raportate la obiectivele stabilite.  Loturile de copii fiind heterogene atât din 
punct de vedere al vârstei, cât şi din punct de vedere al diagnosticului calculul statistic ar fi fost 
irelevant. Deşi copii au beneficiat de hipoterapie şi în următorii ani pentru a consolida beneficiile 
obţinute, noi  am luat în studiu doar beneficiile obţinute după şedinţele de hipoterapie din perioada 
celor două luni, iunie-iulie, când au participat în programul terapeutic. Am evitat astfel distorsiunea 
rezultatelor obţinute, deoarece în procesul normal de creştere o parte din sistemele neuro-musculare şi 
psihice se maturizează şi se consolidează în mod fiziologic şi nu s-ar fi putut face o diferenţiere clară 
între beneficiile datorate hipoterapiei şi cele datorate maturizării sistemelor neuropsihice. 
 Din cele 20 de studii de caz vom prezenta doar două cazuri. 

 
Cazul  nr. 1  Nume, prenume: L-T K, Vârsta: 10 ani, Sex: masculin  

Data intrării în centru: mai 2002  
Diagnostic:retard psihic sever cu note autiste,tetrapareză flasco-spastică 

Evaluarea potenţialului psihomotric înainte de hipoterapie Evaluarea potenţialului 
psihomotric s-a făcut pentru motricitatea grosieră, pentru motricitatea fină şi pentru controlul vizual al 
activităţii gestuale (Fig. 2). 

 
 

Fig. 2. Copilul L.T.K. înainte de a urca scările 
 

Obiectivele urmărite. La acest copil echipa de lucru şi-a stabilit atingerea următoarelor 
obiective: creşterea forţei musculare în întreg corpul, cu precădere pe partea stângă; dezvoltarea 
echilibrului static şi dinamic; o mai bună interacţiune cu mediul şi dezvoltarea autonomiei. 

Hipoterapia propriu–zisă. Copilul a călărit fără şa. Alături de el au fost doi adulţi, unul care 
coordona calul şi direcţiona mişcările acestuia, iar celălalt s-a plasat pe lângă cal, alături de copil pentru 
a-i corecta poziţia şi pentru a evita posibilele accidente. Prezenţa însoţitorului este necesară deoarece 
mersul normal al calului inducea dezechilibrarea şi alunecarea copilului spre partea dreaptă (Fig. 3).   

 

 
 

Fig. 3.  Subiectul L.T.K. în timpul şedinţei de hipoterapie 
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La începutul programului s-au putut constata dificultăţi şi deficienţe  comportamentale, în 
special în însuşirea regulilor şi a reacţiilor aşteptate.  

Evaluarea după hipoterapie. Dintre toţi copiii, copilul L.T.K. a obţinut cele mai mari beneficii 
în urma hipoterapiei. La început călărea întotdeauna însoţit de kinetoterapeut şi instructor. 
Kinetoterapeutul îi corecta alunecarea spre partea dreaptă (din cauza diferenţei de tonus muscular între 
hemicorpul drept şi stâng şi lipsa echilibrului). Spre sfârşitul şedinţelor călărea însoţit doar de 
instructorul care conducea calul. Intervenţia pentru o poziţionare corectă, spre finalul perioadei de 
terapie a fost din ce în ce mai redusă. Acest lucru demonstrează progrese în creşterea tonusului 
muscular şi a controlului muscular în hemicorpul stâng, creşterea extensiei toracice, cervicale şi 
capitale, poziţia corectă şi chiar terapeutică a labei piciorului în scăriţă. Pe parcursul programului de 
hipoterapie a fost posibilă deplasarea  cu sprijin unilateral, iar prin continuarea kinetoterapiei, din luna 
februarie 2005 K. a mers singur pentru prima dată. (Fig. 4).  

 

 
 

Fig. 4.  Subiectul L.T.K. în drum spre sala de joc 
 

Copilul merge singur pe o distanţă de 10 m, mersul având următoarele caracteristici: execută 
paşi cu bază largă de susţinere, sprijin pe suprafaţă–picior plat valg, genunchii în extensie, rigiditate a 
coloanei vertebrale, a bazinului şi a cefei, capul rotit spre stânga, datorită diferenţei de forţă musculară 
între hemicorpul stâng şi drept (cel drept fiind mai hipoton) ceea ce determină lipsa echilibrului şi 
căderi dese. Membrele superioare în timpul mersului sunt ţinute în flexie. Nu adoptă ortostatismul. 
Mersul este posibil în prezenţa adulţilor de la care aşteaptă suport. Reflexul de apărare „gata pentru 
săritură” e posibil din punct de vedere funcţional, dar este rar folosit din cauza fobiei tactile a palmelor. 
Urcă scările altern cu sprijin bilateral, coboară scările cu pas adăugat, însă tot cu sprijin. 

 
Cazul  nr. 2  Nume prenume  L. S.  Vârsta: 4 ani Sex: feminin 

Data intrării în centru: 03.02. 2003 
Diagnostic: autism infantil, retard neuro-psiho-motor sever, piciorul drept, 
strâmb congenital, operat 
 

Evaluarea potenţialului psihomotric înainte de hipoterapie. Evaluarea potenţialului 
psihomotric s-a făcut diferenţiat pentru motricitatea grosieră, motricitatea fină şi pentru atenţie (Fig. 5). 
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Fig. 5.  Fetiţa L. S. în sala de joc 
 

Obiectivele urmărite. Obiectivele stabilite de echipa de lucru s-au axat pe reducerea 
instabilităţii psiho-motrice, pe recuperarea echilibrului dinamic şi pe  creşterea forţei musculare; 

Hipoterapia propriu–zisă. Copilul a călărit cu şa şi scăriţă. În timpul şedinţei de călărie, a fost 
însoţită de doi adulţi: unul conducea calul şi direcţiona mişcările acestuia, iar celălalt se deplasa pe 
lângă cal, alături de copil ,pentru a evita posibilele accidente. În cursul şedinţelor de hipoterapie s-a 
insistat pe dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei şi pe modalitatea de a fixa cu privirea 
activitatea desfăşurată, deoarece avea tendinţa permanentă de a întoarce capul în spate şi de a nu fi 
atentă la mersul calului, şi la ţinerea corectă a frâielor în mâini. 

  Evaluarea după hipoterapie. Mişcările ritmice ale calului au determinat o exagerare a râsului 
cu menţinerea unei bune dispoziţii pe toată durata şedinţei.  

Asupra motricităţii s-a putut constata o uşoară creştere a mobilităţii şi a forţei musculare pe 
membrul inferior drept operat, diagnosticat ca picior strâmb congenital. Poziţia labei piciorului în 
scăriţă era foarte bună, o poziţie corectoare. La finalul intervenţiei s-au constatat progrese remarcabile 
în mers, cu precădere asupra echilibrului dinamic (Fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6.  Fetiţa L. S. în sala de joc alături de colegii ei 
 

CONCLUZII 
 

Datele obţinute în urma studiului efectuat asupra temperamentului, personalităţii şi reactivităţii 
ecvine şi a rezultatelor obţinute în urma aplicării testelor comportamentale în vederea selectării cailor 
pentru hipoterapie precum şi asupra selecţiei copiilor supuşi hipoterapiei şi a rezultatelor obţinute 
înainte şi după intervenţie se pot trage mai multe concluzii. 

 Elaborarea şi aplicarea protocoalelor de evaluarea a reactivităţii ecvine şi a aplicării 
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testelor privind personalitatea şi temperamentul cailor în vederea selectării acestora  pentru 
hipoterapie au fundament ştiinţific şi pot fi utilizate ca metode curente de lucru. 
 Testele comportamnetale obiective reflectă cu acurateţe gradul de reactivitate al cailor, 
iar cele subiective evaluează modul de percepţie a proprietarilor în ceea ce priveşte reactivitatea 
acestora. 
 Reacţiile cailor la stimulii administraţi au fost diversificate, dar în medie, cea mai 
puternică reacţie a avut loc la stimulul umbrelă, iar cea mai slabă la stimulul jucărie.  
 Corelarea celor doi parametrii: testul subiectiv şi testul obiectiv, ca metode rapide şi 
eficiente de evaluarea a reactivităţii ecvinelor, reflectă echilibrul psihic al calului testat. 
 Hipoterapia alături de reabilitarea prin echitaţie, reabilitarea pre-sportivă şi reabilitarea 
sportivă constituie o fază a terapiei prin intermediul calului pentru copii cu anumite dizabilităţi 
fizice şi psihice, iar trecerea de la o fază la alta indică o creştere a capacităţilor subiectului şi 
deci a rolului său mereu mai activ şi independent asupra calului.  
 Hipoterapia reprezintă o tehnică de reabilitare care acţionează global, la nivel motor, 
psihologic şi social. Contextul oferit de hipoterapie este unul cu siguranţă stimulator, deoarece 
se desfăşoară în aer liber şi nu în spaţii închise precum centrele terapeutice sau sălile de 
gimnastică. 
 Subiecţii diagnosticaţi cu elemente de autism, ca beneficii psihice, au obţinut: o mai bună 
comunicare şi socializare cu ceilalţi copii şi o dezvoltare a capacităţii de concentrare a atenţiei, 
iar din punct de vedere motric au obţinut o mai bună poziţie corectoare în şa, o creştere a 
mobilităţii şi tonusului muscular şi progrese remarcabile în mers. 
 Subiecţii diagnosticaţi cu encefalopatie infantilă sechelară şi cu retard psiho-motric, mai 
mult sau mai puţin accentuat, ca beneficii psihice au obţinut: creşterea încrederii în forţele 
proprii şi dezvoltarea unei relaţii mai bune cu copii şi adulţii, iar din punct de vedere motric 
beneficiile au constat într-o creştere a forţei musculare în membrele inferioare, o scădere a 
spasticităţii, o dezvoltare a echilibrului şi o îmbunătăţire a limbajului expresiv. 
 Hipoteapia stimulează şi îmbunătăţeşte echilibrul, mobilitatea articulaţiilor, apetitul, 
digestia, circulaţia sângelui, flexibilitatea, forţa şi coordonarea mişcărilor, timpii de reflex sau 
funcţiile cardio-respiratorii.  
 În multe dintre deficienţe, hipoterapia are un rol esenţial în recuperarea coordonării şi 
echilibrului, componente de baza ale psihomotricităţii. 
 Hipoterapia formează o lume specială care reuneşte cai, persoane cu dizabilităţi, copii şi 
adulţi, voluntari şi profesionişti din domeniul medical, psihologic şi educaţional. În acest proces 
vieţile tuturor celor implicaţi sunt îmbogăţite. 
 

  Recomanadări 
 Hipoterapia este indicată copiilor cu handicap fizic (infirmităţi cauzate de accidente sau 
boli, deficienţe senzoriale, infirmităţi motrice, cerebrale sau congenitale), celor cu handicap 
psihic (nevroze, psihoze, probleme comportamentale, depresii) şi, nu în ultimul rând, copiilor cu 
handicap relaţional (probleme emoţionale). 
 Hipoterapia nu este recomandată subiecţilor diagnosticaţi cu scolioză evolutivă, deoarece 
tulburarea se poate agrava ca urmare a solicitărilor repetate datorate efortului de menţinere a 
echilibrului, precum şi a subiecţilor cu slăbiciune distrofică atlantoidiană şi în cazul celor cu 
sindrom Down, forma  gravă. 
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