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Resum 

Objectiu: Conèixer els beneficis que aporten les Teràpies Assistides amb Cavalls (TAC) 

als nens amb Paràlisis Cerebral  (PC) a nivell motor, fisiològic i psicosocial. També 

conèixer quin és el tipus de Paràlisis Cerebral Infantil (PCI) que se’n beneficia més d’ 

aquestes teràpies i analitzar el paper de infermeria en aquestes.  

Metodologia: Recerca bibliogràfica de 24 estudis. 19 foren extrets de PubMed i 2 foren 

extrets de IME. Varen ser inclosos en la recerca 3 estudis més, tot i que no complien els 

criteris d’ inclusió.  

Resultats: La majoria de la bibliografia es centra en els beneficis a nivell motor i 

fisiològic que aporten les TAC. Una menor porció dels estudis es dediquen a l’ estudi dels 

efectes tant psicològics com socials (beneficis psicosocials). L’ evidència indica que les 

TAC aporten beneficis tant a nivell motor com fisiològics, els quals es relacionen 

directament amb els beneficis psicosocials. Els estudis presentaven una gran varietat en 

quant a les mostres i la durada de les sessions  de les TAC.  

Conclusió: La millora en la funció motora proporciona un major nivell de seguretat i 

autoestima en el nen, el qual li permet dur a terme les activitats de la vida diària amb 

major independència dins la seva discapacitat. No s’ han trobat resultats rellevants sobre 

la relació entre el tipus de PC i el grau de benefici associat a cada tipus. Com a 

professional de la salut, les infermeres si podrien intervenir en aquestes teràpies amb 

estudis postgrau específics. 

Paraules clau: teràpies assistides amb cavalls; paràlisis cerebral infantil; nens. 
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Introducció 

La Paràlisis cerebral infantil  (PCI) engloba un conjunt de trastorns crònics causats per 

una lesió o mal desenvolupament del sistema nerviós immadur (trastorn neuromotor) que 

pot anar acompanyat d’ altres limitacions com: dèficit intel·lectual, dificultat en l’ 

articulació de paraules, alteracions sensorials i de la percepció i crisis convulsives. 

Aquesta lesió al sistema nerviós produeix problemes músculo-esquelètics progressius 

durant els anys de creixement  (Madrigal, 2007).   

En funció del nivell d’ afectació i el trastorn motor predominant, la Paràlisis Cerebral 

(PC) es pot classificar en (Madrigal, 2014): 

PC Espàstica o Piramidal Afecta al 75% de persones amb PC, per tant, és la 

que comporta una incidència més alta, respecte als 

altres tipus. La causa és una lesió en la cortesa 

motora, vía piramidal. Es caracteritza per un elevat 

to muscular  acompanyat d’ espasticitat. Es 

produeixen contractures i deformitats amb 

freqüència.  

PC Discinètica o Atetòsica  o 

Extrapiramidal 

Afecta a un 10-15%. La causa és una lesió als 

ganglis basals i en el tàlem. Es caracteritza per 

bruscos canvis del to muscular així com també 

descoordinació i falta de control que provoquen 

moviments distònics, atetòsics i coreics. Associada 

a una alta incidència de trastorns neurosensorials.  

PC Atàxica Afecta a menys d’ un 15%. Es caracteritza per 

alteracions de l’ equilibri i coordinació que 

provoquen una marxa defectuosa i descoordinació 

de la motricitat fina. Els nins presenten dificultat 

per als moviments ràpids i precisos. 

PC  Mixta Presenten una combinació de símptomes dels 3 

tipus anteriors, sobretot del tipus  espàstics i 

discinètics. 

La PCI es tracta d’ un  trastorn propi de la primera infància que perdura tota la vida. La 

seva prevalença en països desenvolupats es troba entre 2- 2’5 casos per cada 1.000 nadons 
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acabats de néixer (Camacho-Salas, Pallás-Alonso, De la Cruz-Bértolo, Simón-de las 

Heras & Mateos-Beato, 2007). Es varen realitzar estudis epidemiològics als noranta que 

estimaven una prevalença entre 1 i 5 casos per cada  1.000 habitants a nivell mundial 

(Madrigal, 2014). Segons indica  en el seu llibre “La Paràlisi Cerebral” i al seu article 

“Famílies davant la paràlisis cerebral”, la incidència a nivell anual a Espanya de PCI és 

de  2 de cada 1.000 nadons nascuts vius. Per tant, al voltant d’ uns 1.500 nadons pateixen 

PCI cada any a Espanya (Madrigal, 2007, 2014). 

Degut als avanços en la ciència, avui en dia sobreviuen un major nombre de nadons a 

preterme i/o amb baix pes a les sales de UCI . Són aquests els que presenten un major risc 

de patir malalties com la PCI (Abad et al., 2016; Camacho-Salas et al., 2007). Haver 

nascut abans de les 37 setmanes de gestació, així com també, néixer amb un pes inferior 

als 2.500 grams, són factors que incrementen el risc de patir PCI. Aquest és un dels factors 

que ha fet augmentar lleugerament la incidència  d’ aquest trastorn respecte a les dècades 

anteriors (Camacho-Salas et al., 2007; Madrigal, 2014). 

La PCI constitueix un problema a nivell econòmic per la discapacitat associada, la 

cronicitat que comporta i sobretot per les implicacions metges, socials i educacionals que 

requereixen, els quals s’ ha observat segons estudis que van augmentant cada any 

(Camacho-Salas et al., 2007). Les cures i atenció  destinades als nins amb paràlisi cerebral 

comporten un elevat desemborsament, principalment pels tractaments, equip 

multidisciplinari que hi participa i els serveis que no sempre es troben  dins el sistema 

públic sanitari (Madrigal, 2007). 

La situació laboral dels pares pot veure’s influenciada o interrompuda degut a la inversió 

de temps que han de dedicar al seu fill/a, afectant així als ingressos econòmics de la 

família (Fernández-Alcántara et al., 2013). Si tenim en compte que la mare abandona el 

seu lloc de feina o redueix la seva jornada per tal de poder encarregar-se del nin, ja que 

les cures que precisa són tan intenses, la despesa econòmica augmenta (Fernández-

Alcántara et al., 2013; Madrigal, 2007). 

Aquest tipus de trastorn, com s’ ha esmentat abans, és crònic i per tant, no té cura, però 

amb el tractament adequat, els nins que pateixen PCI poden millorar les seves capacitats. 

L’ objectiu del tractament és aconseguir que el nin pugui assolir la major autonomia 

possible (Arias, Arias & Morentín, 2008). Per a cada nin, s’ ha d’ establir un tractament 

individualitzat adaptat a les seves necessitats i limitacions, és a dir, no hi ha una teràpia 
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específica eficaç per a tots els casos de PC (Abad et al., 2016; Madrigal, 2007). Les 

intervencions del pla de tractament s’ hauran d’ anar modificant a mesura que el nin 

evolucioni i creixi i ha de ser establert  per un equip multidisciplinari que inclogui metges, 

infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, etc. (Madrigal, 2007). 

Les teràpies convencionals estan orientades cap a la dimensió motora, degut a que és una 

de les principals afeccions d’ aquest trastorn,  amb sessions de fisioteràpia i rehabilitació. 

Dins les teràpies físiques s’ inclouen la teràpia ocupacional i tractaments de logopèdia. 

La teràpia farmacèutica està enfocada al control de les convulsions, l’ espasticitat, els 

moviments atetoides i el baveig. També es pot recórrer a un tractament quirúrgic per tal 

d’ allargar els músculs o a la rizotomia selectiva de l’ arrel dorsal. El tractament 

psicosocial també és d’ elevada importància, el qual està encaminat a l’ orientació 

educativa, psicopedagògica i a teràpia de la conducta (Madrigal, 2007). 

Aquestes teràpies esmentades anteriorment es poden complementar amb altres teràpies 

com són: musicoteràpia, teràpies artístiques (dansa, teatre, etc.) o teràpies assistides amb 

animals: teràpia assistida amb cavalls o també anomenada hipoteràpia (ponis o cavalls)  i 

delfinoteràpia (dofins) entre d’ altres (Díaz, Báez & Tarajano, 2006; Madrigal, 2014). 

L’ objectiu de les teràpies assistides amb animals és la millora del seu estat de salut gràcies 

a la interacció amb aquests animals (Madrigal, 2014). Específicament, la Teràpia 

Assistida amb Cavalls (TAC), aprofita els moviments multidimensionals del cavall per 

tal d’ estimular músculs i articulacions (Delgado & Sánchez, 2014; Díaz et al., 2006). El 

National Center for Equine Facilitated Therapy (NCEFT) de EEUU defineix la 

hipoteràpia com una forma especialitzada de teràpia física que fa ús d’ equins per a tractar 

persones amb trastorns del moviment, associats a varies afeccions neurològiques i 

neuromusculars, tal com la paràlisis cerebral entre d’ altres, per tal de normalitzar el to 

muscular i reforçar la musculatura postural. També milloren així l’ habilitat per dur a 

terme activitats funcionals i quotidianes (Oropesa, García, Puente & Matute, 2009). 

El calor que transmet el cavall és de 38ºC el qual ajuda a relaxar la musculatura i 

lligaments, així com també augmentar el flux sanguini al sistema circulatori (Díaz et al., 

2006). S’ ha observat que l’ acció de muntar a cavall simula els moviments que realitza 

la pelvis quan es camina de manera repetitiva, el qual permet millorar l’ equilibri, la 

postura i la mobilitat dels pacients (Delgado & Sánchez, 2014). A més de millorar l’ 

autoestima, l’ autocontrol de les emocions i l’ autoconfiança tal com han demostrat alguns 
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estudis (Delgado & Sánchez, 2014; Díaz et al., 2006). Els nins també milloren en la seva 

capacitat d’ adaptació i els ajuda a relacionar-se amb persones que no es troben 

exclusivament a l’ entorn familiar o escolar. Per tant, també permeten la integració social 

pel fet de compartir  aquesta activitat amb altres nins i adolescents sans (Oropesa et al., 

2009). 

En quant a la intervenció infermera en nins amb PC, alguns estudis hi fan referència com 

Pubillones et al., (2002), explicant que la labor infermera es basa en accentuar les 

habilitats i coneixements adquirits en aquests nins. Però només Arias et al. (2008) fa 

referència als estudis i formació necessària per poder dirigir una sessió de TAC entre els 

professionals dels quals, inclou  infermeria. Segons aquest mateix article, són els estudis 

superiors en alguna rama de les ciències de la salut o educació (medicina, fisioteràpia, 

infermeria, psicopedagogia, etc.) els necessaris per a dirigir una sessió de TAC. També 

recomana  que aquests estudis superiors hagin tingut  una durada d’ almenys un any i que 

tractin sobre la hipoteràpia o l’ equitació terapèutica (Arias et al., 2008; Pubillones et al.,  

2002). 

En base a l’ esmentat anteriorment, les preguntes a estudiar són: 

1. ¿Quines millores aporten  les TAC en els nins amb PCI com a teràpies 

complementaries als tractaments convencionals?  

2. ¿Quin és el tipus de PC que presenta una millor resposta a les TAC? 

3. ¿Quin és el paper de la infermera en les TAC? 

Els objectius definits per aquest estudi, en base a les preguntes anteriorment establertes, 

són els següents: 

1. Conèixer els beneficis a nivell motor, fisiològic i psicosocial que aporten les TAC 

en nins amb PCI. 

2. Analitzar quin és el tipus de PC que se’n beneficia més de les TAC. 

3. Identificar quin és el paper de la infermera en les sessions de TAC. 
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Metodologia 

A continuació s ‘ exposa la metodologia dut a terme per a la realització del treball. Els 

descriptors en que es basa la recerca bibliogràfica són els següents: 

1. Equine-assisted Therapy  “AND” Cerebral palsy 

2. Equine-assisted Therapy  “AND” Cerebral palsy “AND”  child/ children 

Els estudis seleccionats havien de complir els criteris d’ inclusió a continuació establerts: 

1. Articles que parlin dels efectes de la hipoteràpia a nivell motor i fisiològic en els 

nins amb PCI i/o retràs psicomotor important.. 

2. Estudis sobre els  beneficis a nivell psicosocial de les TAC i els factors que hi 

influeixen. 

3. Les revisions sistemàtiques sobre els estudis previs de les TAC en nens amb PCI.  

4. Estudis de l’ any 2007 fins al present. 

Per tal de limitar la recerca , es varen establir els següents criteris d’ exclusió: 

1. Tots els articles que tractin altres tipus de teràpies per a la paràlisis cerebral.  

2. Tots els estudis realitzats amb altres animals diferents al cavall. 

3. Estudis realitzats exclusivament amb persones adultes amb PC sense incloure 

nens en les seves mostres.  

En quant al llenguatge, els articles seleccionats estaven redactats amb català, castellà i 

anglès. 

A continuació es representa l’ estratègia de recerca bibliogràfica a través d’ un diagrama 

de fluxe: 
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Imatge1.Diagrama de Fluxe que representa la selecció d’ articles en la  Recerca Bibliogràfica 

Es decideixen incloure 3 estudis que, encara que no compleixen  els criteris d’ inclusió, 

són de gran rellevància per al present treball (Debuse, Gibb, & Chandler, 2009; 

McGibbon, Andrade, Widener & Cintas, 1998; Uchiyama, Ohtani & Ohta, 2011). 

L’ Annex 1 correspon  a  una taula on s’ hi resumeix la informació de major rellevància 

de cada article inclòs en aquest treball. 

 

 

 

 



10 

 

Resultats 

En quant als resultats obtinguts, dels estudis seleccionats, dos són seguiments de casos 

(Frank, McCloskey, & Dole, 2011; Reubens &  Silkwood-Sherer, 2016) . Un és un estudi 

de tipus meta-anàlisis (Zadnikar & Kastrin, 2011). Tres dels estudis són revisions 

sistemàtiques (Snider, Korner-Bitensky, Kammann, Warner & Saleh, 2007; Tseng, Chen 

& Tam, 2013; Whalen & Case-Smith, 2012). D’ aquests 24,  4 són experimentals 

(Bongers & Takken, 2012; Maćków et al., 2014; Strashko, Kaputianska & Bobyreva, 

2016; Uchiyama et al., 2011).  Del total d’ articles, 5 són assajos  (Herrero et al., 2010; 

Herrero et al., 2012; Kwon, Chang, Lee, Ha & Lee, 2011; Silkwood-Sherer, Killian, Long 

& Martin, 2012; Silva, Da Silva, Da Silva, Gandolfi & Pratesi, 2011). Quatre són estudis 

de casos longitudinals (Del Rosario-Montejo, Molina-Rueda, Muñoz-Lasa, & Aguacil-

Diego, 2015; Maćków et al., 2014; Matusiak-Wieczorek, Małachowska-Sobieska & 

Synder, 2016; Park, Rha, Shin, Kim & Jung, 2014). Del total, dos són estudis pilot 

(Manikowska, Jóźwiak, Idzior, Chen & Tarnowski, 2013; McGibbon et al., 1998). Un es 

tracta d’ un estudi qualitatiu (Debuse et al., 2009) un altre és un estudi que informa sobre 

l’ estat actual del tema (Koca & Ataseven, 2015) i un altre és l’exposició d’una  hipòtesis 

(Kendall, Maujean, Pepping & Wright, 2014). 

Dels estudis de tipus experimental, 3 han fet servir simuladors de muntura de cavalls 

(Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2012; Silva et al., 2011). En canvi, la resta han fet 

servir cavalls reals per a dur a terme la investigació (Angsupaisal et al., 2015; Bongers & 

Takken, 2012; Del Rosario-Montejo et al., 2015; Frank et al., 2011; Kwon et al., 2011; 

Maćków et al., 2014; Manikowska et al., 2013; Matusiak-Wieczorek et al., 2016; 

McGibbon et al., 1998; Park et al., 2014; Reubens & Silkwood-Sherer, 2016; Silkwood-

Sherer et al., 2012; Strashko et al., 2016; Uchiyama et al., 2011). 

Hi ha un alta variància en quant a la grandària de mostres i temps de seguiment de cada 

estudi (en els longitudinals), així com també els tipus de pacients que formaven aquestes 

mostres.  

L’ Annex 2 correspon a una taula més detallada sobre les característiques de les mostres 

i el tems de seguiment de cada  estudi. 
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Discussió 

Beneficis a Nivell Motor 

En referència al nostre primer objectiu establert, en  quant als beneficis a nivell motor, 

són diversos els estudis que demostren millores en l’ àrea motora dels nins amb PCI que 

assisteixen a TAC com a teràpies complementaries als seus tractaments de base. 

És conegut que la hipoteràpia aporta beneficis  en l’ equilibri, coordinació, espasticitat, 

control de la postura (control del tronc i del cap), funció motora gruixuda i gateig en els 

pacients amb PC (Angsupaisal et al., 2015; Koca & Ataseven, 2015; Kwon et al., 2011; 

Manikowska et al., 2016; Park et al., 2014; Silkwood-Sherer et al., 2012; Snider et al., 

2007; Whalen & Case-Smith, 2012). Els permet millorar les funcions de seure, córrer, 

botar, coordinació, equilibri i força muscular  (Manikowska et al., 2013; Whalen & Case-

Smith, 2012). 

Durant la munta del cavall, el nin aprèn  a contrarestar el moviment que el cavall li causa 

per tal d’ ajustar i mantenir la postura correcta. Durant 30 minuts de sessió de hipoteràpia, 

el nin pot arribar a exercir entre 2.700 i 3.300 repeticions d’ aquest moviment que 

requereix l’ ús de força i control de l’ equilibri per la seva part (Angsupaisal et al., 2015; 

Debuse et al., 2009; Koca & Ataseven, 2015; Kwon et al., 2011; Maćków et al., 2014; 

McGibbon et al., 1998; Snider et al., 2007; Strashko et al., 2016; Tseng et al., 2013; 

Zadnikar & Kastrin, 2011). L’ esforç d’ haver de mantenir la postura correcta juntament 

amb el calor que transmet el cavall causen un efecte terapèutic únic (Strashko et al., 2016; 

Whalen& Case-Smith, 2012). 

Les millores en els valors del GMFM-66 evidencien una millora en la funció motora 

associada a l’ augment de força, equilibri i coordinació, les quals eren el focus d’ 

intervenció en les sessions de hipoteràpia (Frank et al., 2011; Park et al., 2014). Kwon et 

al. (2011) també evidencia mitjançant el GMFM-88 una notable millora en la funció 

motora dels nins que assistien a sessions de hipoteràpia. Park et al., (2014) solament va 

trobar millores estadísticament rellevant en la dimensió E del GMFM-66 (caminar, córrer 

i botar), el qual ell mateix atribueix a la petita mida de la mostra del seu estudi. 

Angsupaisal et al. (2015) varen trobar valors significativament positius en les dimensions 

E i D (mantenir-se dret) del GMFM-88 (Angsupaisal et al., 2015; Kwon et al., 2011; 

McGibbon et al., 1998; Park et al., 2014). La millora en la funció motora gruixuda és més 
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notòria en els genolls i en les funcions de bipedestació i gateig  (Bongers & Takken, 2012; 

Del Rosario-Montejo et al., 2015; Frank et al., 2011).  McGibbon et al. (1998) i Debuse 

et al., (2009) també varen observar millors valors al GMFM després de la intervenció en 

comparació amb les avaluacions inicials. L’ estudi dut a terme per  Reubens & Silkwood-

Sherer (2016) es centra en un adolescent que realitza un brot de creixement el qual va 

empitjorar el seu patró funcional i motor. A l’ inici de l’ estudi no podia pujar ni baixar 

les escales de casa seva sense ajuda, el qual antes podia realitzar autònomament. Per 

aquesta raó li dissenyen un pla d’ intervenció que combina sessions de fisioteràpia amb 

sessions d’ hipoteràpia. Després de 10 setmanes d’ intervenció, va millorar la seva 

activitat diària, postura del tronc, equilibri, resistència i força, el qual li va permetre 

millorar en habilitats socials i responsabilitat. 

En l’ estudi dut a terme per Debuse et al. (2009) els pacients expressen que la hipoteràpia 

els resulta més efectiva que la teràpia convencional i que a més, facilita i complementa la 

pràctica de la fisioteràpia el qual també ha estat evidenciat per altres estudis (Debuse et 

al., 2009; Frank et al., 2011; Reubens & Silkwood-Sherer, 2016; Zadnikar & Kastrin, 

2011). 

 

Beneficis a Nivell Fisiològic 

En quant als beneficis a nivell fisiològic, segons el nostre primer objectiu establert, la 

bibliografia indica que la majoria dels nins amb PCI no són suficientment actius a causa 

de la seva limitació motora, el qual els pot ocasionar un augment de la fatigabilitat, 

disminució de la participació en esdeveniments socials i una reducció del seu nivell de 

qualitat de vida (Angsupaisal et al., 2015; Bongers & Takken, 2012; McGibbon et al., 

1998; Tseng et al., 2013). 

S’han estudiat les similituds entre els efectes de la marxa humana durant l’ activitat de 

caminar i l’ efecte del moviment del nen durant  la munta del cavall.  El moviment de la 

pelvis quan es camina és molt semblant al moviment de la pelvis al que és sotmès el nen 

quan munta el cavall. Ambdues activitats, tant la marxa humana com la marxa a cavall, 

disminueixen els nivells de pressió diastòlica augmentant així el seu nivell de resistència. 

Per tant, les sessions de hipoteràpia permeten als nins que presenten PCI amb problemes 

de deambulació una estimulació semblant a la de estar caminant i milloren així la seva 
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condició física. Les variacions de velocitat del cavall, així com també els canvis de 

direcció produeixen una estimulació en la pelvis, el seu centre de gravetat, que forcen l’ 

estabilització postural (Bongers & Takken, 2012; Debuse et al., 2009; Koca & Ataseven, 

2015; Kwon et al., 2011; Maćków et al., 2014; McGibbon et al., 1998; Silkwood-Sherer 

et al., 2012; Uchiyama et al., 2011; Zadnikar & Kastrin, 2011).  Els propis usuaris 

manifesten que quan munten a cavall senten com si estiguessin caminant gràcies a ell 

(Debuse et al., 2009). El moviment rítmic de la marxa de l’ animal activa tot el cos del 

nen, des de les cames fins al cap. La contínua estimulació somatosensorial i visual permet 

al nen tenir més consciència del seu propi cos i centre de gravetat (Maćków et al., 2014; 

Strashko et al., 2016). 

Els estudis experimentals consultats presenten una gran variabilitat entre ells en la seva 

durada. Es pot dur a terme una sola sessió de TAC de 10-20 minuts (Bongers & Takken, 

2012; Maćków et al., 2014; Manikowska et al., 2013; Uchiyama et al., 2011) o en canvi 

un seguiment amb sessions de TAC més prolongat  (Angsupaisal et al., 2015; Del 

Rosario-Montejo et al., 2015; Frank et al., 2011; Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2012; 

Kwon et al., 2011; Matusiak-Wieczorek et al., 2016; McGibbon et al.,  1998; Park et al.,  

2014; Reubens & Silkwood-Sherer, 2016; Silkwood-Sherer et al., 2012; Silva et al., 2011; 

Strashko et al., 2016) obtenint resultats variats entre aquests. Segons Manikowska et al., 

(2013) una sola sessió de hipoteràpia és suficient per a notar canvis i millorar la velocitat 

de la marxa en nens amb PC. Bongers & Takken (2012) varen examinar la despesa 

energètica durant una sessió de 20 minuts de hipoteràpia. Segons aquests mateixos autors, 

l’ augment de la despesa energètica que es produeix en una sessió de hipoteràpia si  pot 

induir millores a nivell cardiopulmonar, però és necessari una major durada de la sessió 

per tal d’observar millores significatives. La ASCM (The American College of Sports 

Medicine (citat a Bongers & Takken, 2012) estableix que per tal de millorar la funció 

cardiorespiratòria, es recomana entrenar de 3 a 5 dies per setmana uns 20 a 60 minuts d’ 

exercici amb la intensitat suficient per tal de millorar la funció cardiorespiratòria 

(intensitat moderada-vigorosa) i dur-la a terme durant el major temps possible sense 

fatigar-se. McGibbon et al. (1998) va observar una disminució de la despesa energètica i 

una major eficiència en la marxa dels nens després de 8 setmanes amb dues sessions de 

hipoteràpia setmanals. 
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Beneficis a Nivell Psicosocial 

Segons el nostre primer objectiu plantejat, les TAC també aporten beneficis a nivell 

psicosocial però és menor la quantitat d’ estudis dedicats a l’ estudi d’ aquesta àrea. 

Aquests engloben els beneficis a nivell psicològic i emocional com la seva autoestima, 

autopercepció i seguretat. També el nivell social a partir de la  participació en les activitats 

bàsiques de la vida diària  (Debuse et al., 2009; Frank et al., 2011; Kendall et al., 2014; 

Snider et al., 2007).  

La hipoteràpia augmenta l’ autopercepció, motivació, consciència espacial, concentració, 

habilitats verbals, confiança i autoestima dels nins amb PC , el qual els fa millorar el seu 

nivell de funció i participació (Debuse et al., 2009; Snider et al., 2007; Zadnikar & 

Kastrin, 2011). Múltiples famílies perceben la millora de la qualitat de vida i salut en els 

nens. Els pares manifesten que els perceben més relaxats i contents, a la vegada que 

milloren la funció motora (Bongers & Takken, 2012; Debuse et al., 2009).  

Kendall et al. (2014) realitzen un estudi sobre quins són els mecanismes de les TAC que 

generen un benefici psicològic i estableixen que hi ha 3 hipòtesis diferents: 

1)Primera Hipòtesi: Els beneficis a nivell psicosocial que aporten les TAC són deguts a 

que és una activitat que es duu a terme fora de l’ àmbit hospitalari. Atribueixen aquests 

beneficis al contacte amb la natura i a la interacció multisensorial amb aquesta. Aquesta 

teoria considera  que aquests tipus de  beneficis no són atribuïbles al cavall i que per tant, 

aquest no és necessari. Defensa que qualsevol altre activitat que estimuli els sentits i la 

consciència corporal provocaria els mateixos efectes. 

2)Segona Hipòtesi: El cavall és un medi vital per al procés terapèutic. Aquesta hipòtesi 

considera que el cavall és essencial per a viure experiències de gran impacte que aporten 

un benefici psicològic i de benestar en els nens que assisteixen a TAC. Atribueix els 

beneficis psicològics al context que aporten les TAC, on els nens es senten còmodes i 

poden evadir-se d’experiències i emocions tristes. En aquestes, interaccionen i 

estableixen relacions interpersonals amb altres nens amb interessos similars als seus A 

més, aporta una sensació de normalitat, dins la seva limitació física.  
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3)Tercera Hipòtesi: L’ acte de muntar a cavall proporciona un procés psicoterapèutic que 

no es podria donar sense la seva participació. Aquesta hipòtesis considera al cavall com 

a agent terapèutic en el nen. El cavall és sensible a la comunicació no verbal dels humans 

propers a aquest i proporciona un ambient segur on el nen es sent en confiança.  

Com a teràpia alternativa a les TAC amb un menor cost econòmic, s’ han creat simuladors 

de munta de cavalls, els quals produeixen un moviment rítmic simulant la marxa del 

cavall  (Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2012; Silva et al., 2011). Com defensa la 

primera hipòtesi exposada a l’ estudi de Kendall et al. (2014), aquests simuladors 

supleixen l' acció del cavall i a la vegada estimulen al nen, consiederant que l' acció de l' 

animal és inecessària. És veritat que també s’ observaren millors resultats en el GMFM 

posteriorment a la intervenció amb aquest aparell (Silva et al., 2011) però es perden els 

múltiples beneficis psicosocials que aporten les TAC degut a que es perd el contacte amb 

l’ animal i tot el context que aquesta activitat proporciona (Kendall et al., 2014) 

Allori & Pasquinelli (citat en Kendall et al., 2014) varen demostrar mitjançant vídeos que 

pacients que no havien mostrat millores a nivell psicològic durant els anys anteriors a l’ 

inici de les TAC, posteriorment a aquestes varen mostrar més confiança, major interacció 

social i una major afecció emocional cap als altres nens.  També així ho manifesten els 

propis usuaris (Debuse et al., 2009; Kendall et al., 2014). Tal com defensa, la segona 

hipòtesi exposada a  l’ estudi de Kendall et al., 2014, múltiples estudis corroboren que els 

beneficis a nivell psicosocial són deguts al context que proporcionen les TAC, ja que 

expliquen  que es duu a terme fora de l’ àmbit hospitalari on interactuen amb altres nens 

similars a ells i altres persones que no pateixen PC (equip terapèutic) afavorint així la 

seva integració social i a la vegada milloren la seva condició física i funció motora 

(Debuse et al., 2009; Frank et al., 2011; Kendall et al., 2014; Silkwood-Sherer et al., 

2012).   

Altres estudis defensen que aquestes àrees milloren paral·lelament als progressos en la 

funció motora (Del Rosario-Montejo et al., 2015). Frank et al. (2011) també associen l’ 

augment de l’ activitat social de la nena amb la seva família i companys a una milloria en 

la funció motora que li va permetre adquirir l’ autoconfiança que necessitava en ella 

mateixa. Zadnikar & Kastrin (2011) també arriben a aquesta conclusió afirmant que la 

hipoteràpia  millora el control postural i equilibri en el nen amb PCI i conseqüentment 

també la seva independència, qualitat de vida i la seva funció en les activitats de la vida 
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diària. McGibbon et al. (1998) observaren  a través dels comentaris dels pares una major 

predisposició del nin per a caminar majors distàncies després de les sessions de 

hipoteràpia, el qual els va permetre una major integració social i funcional. 

Silkwood-Sherer et al., (2012) confirmen amb evidència l' exposat per aquests anteriors 

autors degut a que  varen estudiar la correlació entre l’ equilibri i la funció (capacitat per 

a realitzar activitats de la vida diària). Els seus resultats demostren que si hi ha relació i 

expliquen que el fet de sentir major control sobre la seva postura, li permet, al nen ,dur a 

terme nous patrons de moviment sense por, que li permeten millorar la seva funció en les 

activitats diàries (Debuse et al., 2009; Silkwood-Sherer et al.,  2012). 

Alguns estudis experimentals com Frank et al. (2011) demostren que després d’haver 

assistit a les sessions de hipoteràpia, el nin va ser capaç de recórrer majors distàncies amb 

la seva família, dur a terme activitats de la vida diària amb menys ajuda dels seus pares i 

participar en activitats esportives amb els companys de la seva edat (Debuse et al., 2009; 

Frank et al., 2011).  

És manifestat per els propis usuaris que el fet de deixar de realitzar entrenament físic, fa 

que disminueixi la seva habilitat motora i com a conseqüència la seva seguretat, 

autoconfiança i funcionalitat. Això provoca un cercle viciós de deteriorament. Alguns d’ 

ells varen explicar com la hipoteràpia els va ajudar a rompre amb aquest cercle viciós 

(Debuse et al., 2009; Reubens & Silkwood-Sherer, 2016). 

 

Beneficis en relació a Tipus de PC: 

En quant al segon objectiu plantejat, no s’ ha trobat evidència sobre la relació entre el 

tipus de PC i el grau de benefici segons el tipus de PC en el nen. Poca és la literatura 

dedicada a estudiar quin és el tipus de PC que presenta una evolució més favorable 

associada  a les TAC. Cap dels estudis consultats té en compte el tipus de PC com a factor 

determinant per a una resposta més beneficiosa o perjudicial a les TAC. A més, la majoria 

de mostres dels estudis consultats són molt petites i hi predominen nens amb PC de tipus 

espàstica (Angsupaisal et al., 2015; Debuse et al., 2009; Kwon et al., 2011; Maćków et 

al., 2014; Matusiak-Wieczorek et al., 2016; McGibbon et al., 1998; Park et al.,  2014; 

Reubens & Silkwood-Sherer, 2016; Silva et al., 2011; Strashko et al., 2016). Això és 

degut a que n’ és la més freqüent, sense contemplar quasi els altres tipus de PC. 
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Solament Frank et al. (2011) estudia el cas d’ un nen amb PC de tipus atàxica lleu, amb 

un nivell 1 al GMFM. Del Rosario-Montejo et al. (2015) presenta una mostra heterogènia 

de nens amb retràs psicomotor, entre els quals contempla 4 pacients amb PC espàstica i 

1 pacient amb PC atàxica. La resta d’ estudis presenten mostres de pacients amb PC sense 

especificar-ne el tipus (Bongers & Takken, 2012; Herrero et al., 2010; Herrero et al., 

2012; Manikowska et al., 2013) encara que alguns indiquen els nivells de GMFM que 

presenten els nens com Herrero et al. (2012) que classifica als pacients segons els seu 

nivell I-V al GMFM  o  Manikowska et al. (2013) que contempla pacients amb nivells I-

III al GMFM.  

Per tal de poder aplicar una TAC complementària que sigui eficaç i  pugui aportar un 

major grau de benefici en funció de les característiques i necessitats de cada nen, són 

necessaris estudis amb majors mostres que contemplin els diferents tipus de PC i estudiïn 

el grau de benefici en funció del tipus de PC i el nivell de discapacitat del nen.   

 

Paper de Infermeria  

En base al tercer objectiu plantejat, el paper de infermeria dins les sessions de TAC està 

quasi nul·lament contemplat. No hi ha bibliografia sobre la seva participació en aquest 

tipus de teràpia. Els estudis consultats es centren en el paper dels fisioterapeutes, els quals 

dirigeixen les sessions. Koca & Ataseven (2015) fan referència a l' equip de hipoteràpia 

el qual està compost per: un terapeuta, un entrenador de cavalls i dos instructors de munta 

a cada costat del cavall. El terapeuta és el que dirigeix la sessió.  McGibbon et al. (1998) 

al seu estudi solament fan referència a la presencia d’ un terapeuta per a dirigir la sessió. 

Encara que les TAC siguin considerades un tipus de teràpia inclosa dins la competència 

de la fisioteràpia, altres professionals  de la salut amb formació específica sobre cavalls i 

pacients amb PC ho pot dur a terme.  

El nivell d’actuació d’ infermeria està més enfocat a les cures continuades d’ aquest tipus 

de pacients, més que en la seva rehabilitació. Així com també el seu reforç en l’ àrea 

cognitiva i d’ aprenentatge. Per aquest mateix motiu, les infermeres coneixen quines són 

les necessitats, dificultats, preferències i limitacions d’ aquests nens. Per tant, encara que 

si són necessaris estudis postgrau més específics sobre aquest tipus de teràpies per tal de 
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poder exercir-les,  poden formar part de la competència de infermeria, juntament amb 

fisioteràpia i altres professionals de la salut. 

Finalment, és important també esmentar per als futurs estudis, la falta de protocols i 

consistència sobre la duració i freqüència de les sessions de les TAC. És necessari arribar 

a un consens per tal de seguir una guia comú, ja que tots els estudis revisats presenten 

diferent durada i freqüència de les sessions. El mateix succeeix amb revisions 

sistemàtiques incloses en aquest estudi  (Snider et al., 2007; Tseng et al., 2013; Whalen 

& Case-Smith, 2012; Zadnikar & Kastrin, 2011). L’ evidència  indica que sessions de 45 

minuts de hipoteràpia  un cop a la setmana durant 8-10 setmanes, aporta resultats 

significatius (Whalen& Case-Smith, 2012). Segons Angsupaisal et al. (2015) dues 

sessions de hipoteràpia a la setmana amb una durada d’ una hora durant 6 setmanes mostra 

resultats significatius en el GMFM-88. Per tant, com s’ esmentava anteriorment, hi ha 

molta variabilitat en la pràctica de les TAC i s’ hauria de realitzar un estudi sobre quines 

són la durada i intensitat òptimes segons les característiques de cada nen, per tal d’ 

observar canvis tant a nivell motor com fisiològic i establir així una guia o protocol.  Són 

necessaris estudis sobre aquests factors anteriorment esmentats i aplicar així TAC 

consensuades i amb evidència. 
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Conclusió 

Les TAC són un tipus de teràpia poc coneguda en l’ actualitat, encara que de cada cop 

reben més visibilitat. Els beneficis a nivell motor i fisiològic són evidenciats per múltiples 

estudis així com també pels propis usuaris i els seus familiars. Encara que hi ha menys 

evidència, també s’ observen millores en l’ àmbit psicològic i social del nin com a 

conseqüència de la milloria en la pròpia funció motora, el qual proporciona major 

autoestima i confiança en el nen.  

La majoria dels estudis presenten mostres molt petites que posen en dubte el nivell d’ 

evidència dels beneficis que exposen. Per aquesta raó, són necessaris futurs estudis amb 

una major mostra heterogènia que contemplin com a factor d’ estudi el tipus de PC. D 

aquesta manera es podrà estudiar la relació entre el grau de benefici en les 3 àrees (motor, 

fisiològic i psicosocial) i el tipus de PC.  

També són necessaris estudis sobre la durada i freqüència òptima de les sessions de TAC 

per tal d’ aplicar un pràctica consensuada amb el menor grau de variabilitat possible i un 

major benefici per al pacient. 

Encara que les TAC són un tipus de teràpia que formen part de la competència de 

fisioteràpia, altres disciplines, com infermeria les poden dur a terme si es tenen estudis 

postgrau relacionats amb les TAC. 
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Annexes 

Annex 1. Taula Resum dels estudis consultats en el treball. 

Autor Estudi/Disseny Mostra Instruments 

Mesurament 

Resultats 

Frank et al. 

(2011) 

Informe d’ un cas. 

Objectiu: descriure 

la millora en la funció 

motora de la nina, 

així com també la 

participació mesurada 

des de l’ 

autocapacitat 

percebuda i l’ 

acceptació social. 

Mostra: nina de 

6 anys amb 

paràlisi cerebral 

atàxica lleu, amb 

un nivell 1 al 

Gross Motor 

Functional 

Classification 

System. 

Intervenció: 2 

sessions 

setmanals (45 

minuts) durant 8 

setmanes. 

-Gross Motor 

Function 

Measure-66  

-Pediatric 

Outcomes Data 

Collection 

Instrument  

-The Pictorial 

Scale of Perceived 

Cmpetence amb 

Social Acceptance 

for Young 

Children  

3 avaluacions. 

Millores en: 

-l’ àrea de mantenir-se dreta 

més temps. 

- l’ àmbit de caminar. 

-àrea d’ acceptació 

Amb les millores físiques , va 

millorar la seva autocapacitat 

percebuda. 

Maćków et 

al. (2014) 

Estudi 

experiemntal. 

Objectiu: demostrar 

la influència de la 

hipoteràpia a nivell 

neuropsicosocial en 

la transferència del 

centre de gravetat  en 

els nins amb paràlisi 

cerebral. 

 

Mostra:19 nins 

amb edats entre 4-

13 anys amb 

paràlisi cerebral 

de tipus diplegia 

espàstica. Amb un 

nivell de I-III al 

GMFCS. 

Intervenció: 

una sola sessió de 

hipoteràpia de 30 

minuts  

 

Cosmogamma 

Balance Platform. 

Es varen realitzar 2 

avaluacions. 

-Canvis en la posició del 

centre de gravetat del cos en el 

pla frontal. 

-Velocitat mitjana de l’ 

oscil·lació del centre de 

gravetat en el pla sagital va 

augmentar. 

Va demostrar un model 

asimètric de compensació del 

centre de gravetat en nins amb 

PC.  

Del 

Rosario-

Montejo et 

al. (2015) 

Estudi de casos 

longitudinal i 

prospectiu sense 

grup de control.  

Mostra: de 11 

nins (6 nins i 5 

nines) amb retràs 

psicomotor. 5 d’ 

aquests 11 nins 

GMFM-88  

Pediatric Quality 

of Live Inventory 

(PedsQL)  

3 avaluacions. 

Diferència significativa entre 

els resultats globals de la 

GMFM-88 entre les proves 
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Objectiu: Analitzar 

quines modificacions 

generava la teràpia 

eqüestre  com 

intervenció de 

fisioteràpia, en el 

desenvolupament 

motor gruixut i 

qualitat de vida en 

nins amb retràs 

psicomotor. 

presentaven 4 

paràlisi cerebral 

espàstica i 1 PC 

atàxica. 

Intervenció: 45 

minuts de sessió 1 

dia a la setmana 

durant 4 mesos. 

 

inicial-final e intermitja-final 

presentant millores. 

No s’ han observat resultats 

estadísticament significatius 

en l’ escala de qualitat de vida 

PedsQL encara que s’ ha 

observat una progressió 

creixent de la percepció del 

benestar en quasi tots ells. 

Kwon et 

al. (2011) 

Assaig controlat 

no aleatoritzat. 

Objectiu: avaluar 

els efectes de la 

hipoteràpia a temps 

parcial en la 

cinemàtica de la 

pelvis i el maluc 

antes i després de la 

intervenció en nins 

amb PC espàstica. 

 

Mostra: 13 nins 

amb PC espàstica. 

Intervenció: 30 

minuts de 

hipoteràpia 2 cops 

a la setmana 

durant 8 setmanes 

a més de la 

fisioteràpia 

convencional.   

GMFM-88  

Vicon 612 Motion 

Analysis System 

La cinemàtica de la 

pelvis i els malucs 

va ser avaluada per 

un fisioterapeuta 

mentre el nins 

caminaven. 

PBS (versió 

modificada de Berg 

Balance Scale) 

Augmenta la longitud de ratxa 

al grup amb hipoteràpia plus. 

Augmenta la cadència en el 

grup de fisioteràpia 

convencional. 

No hi ha diferències 

significants en quant a la 

cinemàtica de la pelvis i els 

malucs. 

S’ observen diferències 

estadísticament rellevants en 

els dos grups en la dimensió E 

que compren: caminar, córrer i 

botar en quant a l’ avaluació 

pre i post a la intervenció. 

Bongers & 

Takken 

(2012) 

Estudi 

experimental. 

Objectiu: 

1)examinar la 

despesa energètica 

durant el repòs i 

posteriorment  durant 

una sessió d’ 

equinoteràpia 

terapèutica en  nins  

amb moderades-

severes  

Mostra: 11 nins 

de entre 8 i 18 

anys amb PC. 

Intervenció: 

Una sessió d’ 

equinoteràpia amb 

una durada 

mitjana de 10-20 

minuts. 

 

Màscara facial per 

mesurar: ventilació 

minuciosa, 

producció de CO2 i 

la relació d’ 

intercanvi 

respiratori. 

Actical 

accelerometer. 

 

7/11 varen completar el 

protocol d’ estudi. Els altres 

varen quedar exclosos. 

Els resultats indiquen que la 

intensitat global de la sessió d’ 

equinoteràpia terapèutica  

global pot ser suficient per a 

induir millores en l’ aptitud 

cardiopulmonar encara que la 

mostra de l’ estudi és 

insuficient.  
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deterioracions 

motores.  

2)demostrar que l’ 

augment de la 

despesa energètica 

durant les sessions d’ 

equinoteràpia 

terapèutica té el 

potencial de millorar 

la capacitat 

cardiopulmonar en 

aquests pacients. 

 

Les famílies han percebut que 

el programa d’ equinoteràpia 

terapèutica  és beneficiós per 

als seus fills en quant a salut,  

la qualitat de vida i capacitat 

funcional. També han observat 

major auto-confiança i 

autoestima, estant més 

contents i relaxats. 

Tseng et 

al. (2013) 

Revisió 

sistemàtica i 

metanàlisis. 

Objectiu: avaluar la 

literatura que hi ha 

sobre l’ eficàcia de 

les teràpies assistides 

amb cavalls sobre la 

funció motora en nins 

amb paràlisis 

cerebral. 

Bases de dades 

consultades: 

MEDLINE, 

EMBASE, 

CINHALL, 

PEDro, 

Cochrane i 

SCOPUS.  

Dels 84 articles 

trobats 

inicialment , 

solament 

complien els 

criteris d’inclusió 

14. 

 

Critical Review 

Form-Quantitative 

Studies. 

Modified 

Ashworth Scale 

(MAS). 

Surface 

electromyography 

(sEMG). 

Vídeos per a l’ 

anàlisis de la 

postura. 

Gross Motor 

Function Measure 

(GMFM). 

Aquesta revisió sistemàtica 

troba insuficient  l’ evidència 

que dona suport al benefici de 

les teràpies assistides amb 

cavalls a llarg termini  en nins 

amb paràlisi cerebral. 

Proposen un estudi amb una 

mostra més gran , més 

homogènia, d’ una edat  i 

nivells dels GMFCS 

semblants. 

Zadnikar 

& Kastrin 

(2011) 

Meta-anàlisis.  

Objectiu: resumir i 

avaluar críticament l’ 

evidència a favor o en 

contra dels beneficis 

de la hipoteràpia i l’ 

equitació terapèutica 

en nins amb PC. 

Bases de dades 

consultades: Web 

of Science, 

MEDLINE, 

ProQuest, 

Current 

Contents, The 

Cochrane 

Library, 

Critical Review 

Form-Quantitative 

Studies.  

Model d’ efectes 

fixos (mètode 

Mantel-Haenszel).  

Model d’ efectes 

aleatoris (mètode 

Els 8 estudis incloïen 84 nins 

amb paràlisi cerebral en grups 

d’ intervenció, 76 dels quals 

varen presentar efectes 

positius. 

Tots els estudis varen mostrar 

un efecte positiu posterior al 

tractament amb hipoteràpia o 

THR, encara què solament es 
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Cochrane 

Database of 

Systematic 

Reviews, the 

Cochrane 

Controlled Trials 

Registers, Ovid, 

Embase, 

CINHAL i 

Google Scholar. 

Dels 77 estudis 

inicials, 8 varen 

complir els 

criteris d’ 

inclusió. 

DerSimonion-

Laird). 

 

va trobar una associació 

estadística significant en 3 

dels estudis (Beroti, 

Kuczynski and Slonka, 

Shurtleff et al.) 

  

Reubens & 

Silkwood-

Sherer 

(2016) 

Un cas. 

Objectiu: descriure 

les millores a través 

dels components ICF 

d’ un adolescent 

després de combinar 

fisioteràpia a casa 

amb sessions de 

hipoteràpia usant una 

corretja de 

compressió 

ponderada. 

Mostra: 

adolescent de 13 

anys amb PC de 

tipus  diplegia 

espàstica que es 

troba en un brot 

de creixement. 

Intervenció: 2 

sessions 

setmanals de 

hipoteràpia i 

fisioteràpia durant  

10 setmanes. 

The Modified 

Asworth Scale 

(MAS). 

1-Minute Walk 

Test (1-MWT). 

Oxímetre. 

Mànec de pressió. 

iPod stopwatch i 

cinta mètrica. 

Pediatric Balance 

Scale (PBS). 

Time Up and 

Down Stairs 

(TUDS). 

Com-Pressor Belt. 

Pediatric 

Evaluation of 

Disability 

Inventory 

Computer 

Adaptive Test 

(PEDI-CAT). 

La puntuació de MAS de 1 va 

seguir sent la mateixa. 

El 1-MWT va demostrar una 

disminució de la freqüència 

cardíaca. 

Els valors de PROM (Passive 

Range of Motion) va anar 

augmentant a través de la 

intervenció. 

Augment de la resistència, 

mesurat amb valors de PCI. 

Els resultats per a la 1-MWT 

en quant a distàncies  i 

velocitat de caminar no varen 

ser estadísticament rellevants. 

Però si va demostrar un 

descens significant en quant al 

ritme cardíac  de 0.26 a les 10 

setmanes. 

Els resultats del TUDS, varen 

augmentar 1 segon a les 5 

setmanes, però va disminuir 

fins a 9,6 a la setmana 10. 
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Dimensions of 

Master 

Questionaire 

(DMQ 17). 

 

Angsupais

al et al.  

(2015) 

Estudi de 

viabilitat.  

Objectiu: 

1)explorar la 

factibilitat amb un 

protocol d’ avaluació 

extensiu per a un 

assaig controlat 

aleatoritzat. 

2) avaluar l’ efecte d’ 

aquesta intervenció. 

 

Mostra: 6 nens 

(1 nin i 5 nines) 

amb edats entre 6-

12 anys amb 

paràlisi cerebral 

espàstica. 

Intervenció: 2 

sessions d’ una 

hora per setmana 

durant 6 mesos.   

El Gross Motor 

Function Measure  

(GMFM-88).  

Electromyographi

c (EMG). 

Pediatric 

Evaluation of 

Disability 

Inventory  (PEDI). 

3 qüestionaris: 

1)Behavioral 

Rating Scale of 

Presented Self-

Esteem. 

2)The genèric 

Kidscreen-52. 

3)El mòdul de PC 

del Disabkids. 

 

 

3 avaluacions. 

Els resultats obtinguts del 

GMFM-88 entre la segona i la 

tercera avaluació si són 

estadísticament rellevants.  

Els nens més petits són els que 

obtingueren millors resultats 

amb un canvi més notable. 

Proposen un assaig controlat a 

major escala  amb una mostra 

major de nins amb PC. 

Whalen, & 

Case-

Smith  

(2012) 

Revisió 

sistemàtica. 

Objectiu: examinar  

l’ eficàcia de la 

hipoteràpia o 

equinoterapia 

terapèutica  sobre els 

beneficis a nivell 

motor en nins amb 

paràlisi cerebral. 

Bases de dades 

consultades: 

PubMed, 

Cochrane 

Reviews, 

CINHAL Plus, 

Ovid Medline, 

EBBCOhost 

Medline. 

Dels 63 articles 

seleccionats 

inicialment, 16 

complien els 

A10-point PEDro 

escala 

(Physiotherapy 

Evidence 

Database, 1999). 

Assessment of 

Multiple 

Systematic 

Reviews 

(AMSTAR). 

 

7/9 estudis es va realitzar amb 

nins amb paràlisi cerebral 

espàstica. 

1/9 amb nens amb 

quadriplegia hipotònica mixta 

i distònica. 

1/9 no especifica el tipus de 

PC dels nens. 

Un mínim de 8-10 setmanes és 

necessari per aconseguir 

efectes positius. 

Aquesta revisió sistemàtica no 

té en compte els beneficis 
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criteris d’ 

inclusió. D’ 

aquests 7 varen 

ser exclosos. 

Finalment es va 

dur a terme amb 9 

estudis. 

 

psicosocials de la hipoteràpia i 

THR. 

Es necessiten assaigs més 

aleatoris, amb mides de 

mostres més grans i protocols 

consistents per determinar els 

efectes de la hipoteràpia i 

THR en nens amb PC. 

Strashko et 

al. (2016) 

Estudi 

experimental. 

Objectius: 

1)Determinar si la 

combinació de 

hipoteràpia com a 

mètode de 

rehabilitació després 

de l’ impacte en una 

fase estacionaria. 

2)Estudiar l’ efecte 

de la hipoteràpia com 

un mètode de 

preparació per 

aprendre noves 

postures i moviments. 

3)Estudiar la possible 

optimització de l’ 

estat psicosocial i 

motivació dels 

pacients. 

4)Determinar el 

temps òptim de les 

sessions , quantitat de 

procediments i 

estudiar els factors de 

la fatiga. 

Mostra: 36 nins 

amb paràlisi 

cerebral espàstica.  

Intervenció: 

sessions de 30 

minuts dues 

vegades al dia 

durant 10-12 dies. 

Method of 

complex impact on  

MS. 

Les sessions de hipoteràpia 

normalitzen el to muscular 

durant un temps més 

prolongat (en comparació amb 

altres mètodes de fisioteràpia). 

HP també serveix com a 

mètode per aprendre noves 

postures  i moviments i 

preparar al sistema locomotor 

per aprendre a caminar. 
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Silkwood-

Sherer et 

al. (2012) 

Assaig Clínic amb 

un disseny de 

mesures repetides per 

a una cohort. 

Objectius: 

1)Determinar els 

efectes de l’ 

hipoteràpia en l’ 

equilibri i funció, 

mesurats a través del 

rendiment  en les 

activitats de la vida 

diària en nins amb 

problemes d’ 

equilibri de lleus a 

moderats. 

2)Determinar si hi ha 

una correlació entre 

els canvis en l’ 

equilibri i en la 

funció. 

Mostra:16 nins 

(9 nins i 7 nines) 

amb edats entre 5-

16 anys que 

presenta 

problemes d’ 

equilibri. 

Intervenció: 45 

minuts de 

hipoteràpia dues 

vegades a la 

setmana durant 6 

setmanes.  

Pediatric Balance 

Scale (PBS). 

Activities Scale for 

Kids- 

Performance 

(ASKp). 

Enregistrament de 

les avaluacions del 

PBS per vídeo. 

 

3 avaluacions. 

Després de la intervenció de 

hipoteràpia es varen torbar 

millores estadísticament 

rellevants en l’ equilibri i la 

funció. 

Els resultats del PBS 

mostraven increments amb 

mitges de 5.5 i 4.0 punts en l’ 

avaluació 2 respecte ‘ 

avaluació 1. 

Els resultats posteriors a l’ 

intervenció del ASKp foren 

estadísticament majors que en 

l’ avaluació 1i avaluació 2. 

No s’ ha trobat correlació 

entre el canvi en els resultats 

del PBS respecte els canvis en 

els resultats  del ASKp. 

Park et al.  

(2014) 

Estudi de casos i 

control 

longitudinal. 

Objectiu: avaluar 

els efectes de la 

hipoteràpia, com a 

teràpia, addicional 

sobre la funció 

motora gruixuda i la 

funcionalitat en el dia 

a dia d’ un nen amb 

PC. 

Mostra: 34 nens 

(15 nins i 19 

nines) d’ edats 

entre 3- 12 anys 

amb paràlisi 

cerebral espàstica. 

Grup de control: 

21 nens. 

Intervenció: 

sessions de 

hipoteràpia de 45 

minuts , dues 

vegades a la 

setmana durant 8 

setmanes. 

 

Gross Motor 

Function Measure 

(GMFM-66 i 

GMFM-88). 

Pediatric 

Evaluation of 

Disability 

Inventory: 

Functional  Skills 

Scale (PEDI-FSS). 

 

El grup amb hipoteràpia cm a 

teràpia addicional, va obtenir 

una millora gratament 

significant en el GMFM66 i 

GMFM-88 , sobretot en la 

dimensió E, respecte al grup 

de control. 

En quant al PEDI-FSS també 

es varen observar millores en 

el grup de hipoteràpia, però no 

al grup de control. 

Els resultats d’ aquest estudi 

demostren que els efectes de 

la hipoteràpia en la funció 

motora gruixuda és 

beneficiosa en nins amb PC en 
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comparació amb el grup de 

control. 

Matusiak-

Wieczorek

et al. 

(2016) 

Estudi de casos i 

control 

longitudinal. 

Objectius: 

1)avaluar la 

influència de la 

hipoteràpia en l’ 

equilibri corporal en 

la posició d’ assegut 

entre els nens amb 

PC. 

2)Avaluar el seu 

efecte sobre la 

postura i la funció de 

diverses parts del cos 

en nens de diferents 

edats, amb diferents 

formes de PC i 

nivells de GMFCS. 

Mostra: 39 nens 

entre 6 i 12 anys 

amb diplegia 

espàstica o 

hemiplegia 

espàstica 

corresponents a 

un nivell de 

GMFM de 1 o 2.  

Intervenció: 

sessions de  30 

minuts un cop a la 

setmana durant 12 

setmanes 

consecutives. 

The Sitting 

Assessment Scale 

(SAS) per avaluar 

la postura i equilibri 

dels participants.  

Wilcoxon’s test. 

4 avaluacions (inicial, a les 4, 

8 i 12 setmanes). 

L’ Hipoteràpia: 

-Millora l’ habilitat per a 

mantenir l’ equilibri corporal 

normal d’ assegut en pacients 

amb PC. 

-Té efectes positius en la 

postura en nins amb diplegia i 

hemiplegia en nins de 6-12 

anys, així com també els 

classificats amb nivells de 1 i 

2 al GMFCS. 

-Millora el control de la funció 

del braç i la mà, encara que 

menor en la posició dels peus. 

- Es recomana com a teràpia 

complementaria a la 

rehabilitació tradicional del 

nen amb PC. 

Manikows

ka et al. 

(2013) 

Estudi pilot. 

Objectiu: analitzar 

l’ efecte de la 

hipoteràpia en quant 

als  paràmetres espai-

temporals  en la 

manera de caminar de 

nins amb paràlisi 

cerebral. 

Mostra: 16 nins 

amb paràlisi 

cerebral  amb 

nivells de 

GMFCS de 1-3. 

10 són nines i 6 

són nins. Amb 

edats entre 5,7-

17,5 anys. 

Intervenció: una 

sola sessió de 

hipoteràpia de 30 

minuts en cada 

nin.  

DynaPort 

MiniMod (aparell 

tridimensional). 

Wilcoxon test. 

2 avaluacions. 

Encara que tots els paràmetres 

del estudi tendiren a millorar, 

només la velocitat en el 

caminar  va augmentar amb 

rellevància estadística en el 

grup d’ estudi. 

L’ estudi defensa que una 

sessió de hipoteràpia pot ser té 

un efecte sobre els paràmetres 

espai-temporals en la manera 

de caminar de nins amb PC. 
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Koca & 

Ataseven 

(2015) 

Estat actual del 

tema. 

Objectiu: 

proporcionar 

informació que no és 

sabuda adequadament 

per alguns 

treballadors de la 

salut. 

No hi ha una 

mostra. 

No hi ha una 

intervenció. 

No hi ha 

instruments de 

mesura. 

La Hipoteràpia és una 

modalitat de tractament eficaç 

com ha estat demostrat per un 

gran nombre de pacients amb 

discapacitats físiques i 

psíquiques quan s’ ha dut a 

terme per un terapeuta 

experimentat.  Aquest estudi 

defensa la importància de que 

aquesta teràpia sigui coneguda 

més profundament per els 

fisioterapeutes  per tal de que 

un major nombre de pacients 

es puguin beneficiar. 

Debuse et 

al. (2009) 

Estudi qualitatiu. 

Objectiu: Explorar 

els efectes de la 

hipoteràpia en gent 

amb PC des de la 

perspectiva dels 

usuaris, 

fisioterapeutes i de la 

literatura existent. 

Mostra: 17 

pacients amb 

edats entre 4-63 

anys.  

El pacients 

presentaven 

diversos tipus de 

PC incloent 

diplegia espàstica, 

hemiplegia i 

quadriplegia.  

Intervenció: 

Tots els pacients 

assistien a una 

sessió de 

hipoteràpia a la 

setmana. 

Temes estudiats: 

1)Factors que 

influeixen en l’ 

experiència i 

efectes de la 

hipoteràpia. 

2)L’ experiència del 

moviment. 

3)Efectes físics. 

4)Efectes 

psicològics. 

5)Respostes dels 

usuaris i pares 

sobre els efectes. 

Els resultats permeten afirmar 

que: 

-La Hipoteràpia constitueix 

una oportunitat única per a l’ 

aprenentatge motor. 

-Usuaris i pares coincideixen 

en que la hipoteràpia és més 

efectiva que la fisioteràpia 

convencional. 

-Els efectes psicològics  són 

integrals i aquests permeten 

millorar els aspectes físics 

(motivació, confiança, 

seguretat ,etc.) 

-Els usuaris milloren en 

autoestima  i percepció d’ 

autoeficàcia. 

-Tots aquests beneficis 

contribueixen a una millora de 

la qualitat de vida de la 

persona amb PC. 

Kendall et 

al. (2014) 

Hipòtesis. Bases de dades 

consultades:  

Els investigadors 

analitzaren la 

informació 

Els beneficis emocionals més 

comuns associats a les TAC 

són augment de la confiança, 
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Objectiu: Usar l’ 

evidència disponible 

per tal de generar una 

hipòtesis sobre el 

mecanisme pel qual l’ 

equinoteràpia 

terapèutica 

proporciona  resultats 

psicològics. 

PsychINFO, 

MEDLINE, 

PROQUEST, 

Scopus, Web of 

Science i 

CHINAHL. 

30 articles. 

obtinguda dels 

articles rellevants. 

autoestima i sensació de 

control. 

3 Hipòtesis: 

1)Els beneficis es deuen a l’ 

activitat recreativa en sí. 

2)El cavall és un medi de vital 

importància per al procés 

terapèutic.  

3)L’ equitació en sí és el que 

proporciona els beneficis 

psicològics.  

Uchiyama 

et al. 

(2011) 

Estudi 

experimental. 

Objectiu: Investigar 

la hipòtesis de que l’ 

estimulació rebuda 

del pas a cavall s’ 

assembla a l’ 

estimulació produïda 

per el caminar humà.  

Mostra: 50 

pacients sans amb 

edats compreses 

entre 20-24 anys. 

(21 homes i 29 

dones).  

Intervenció: 

Una sola sessió de 

equinoteràpia 

terapèutica. 

4 equips per a 

mesurar l’ 

acceleració 

tridimensional en 

els participants i als 

cavalls. 

Fast Fourier 

transform (FFT). 

 

 

  

 

Els resultats de l’ anàlisi d’ 

acceleració en aquest estudi  

demostren que el caminar a 

cavall és similar al caminar 

humà, per tant, l’ equitació 

podria oferir molts beneficis 

per a la salut, especialment, 

per a persones amb dificultats 

ambulatòries. 

Snider et 

al. (2007) 

Revisió 

sistemàtica. 

Objectiu: Avaluar l’ 

evidència sobre l’ 

efectivitat de la 

hipoteràpia i l’ 

equitació terapèutica 

sobre el 

deteriorament, 

activitats i 

participació en nens 

amb PC. 

Es varen consultar 

les següents bases 

de dades: 

MEEDLINE, 

PsychINFO, 

CINHAL, 

Current 

Contents, ERIC i 

HealthSTAR. 

9 articles varen 

complir els 

criteris d’ 

inclusió. 

Physiotherapy 

Evidence 

Database. 

Foley’s quality 

assessmant. 

Amb un nivell d’ evidència 

2a, la hipoteràpia té efectes 

positius a curt termini sobre la 

simetria muscular en el tronc i 

el maluc.  

L’ equitació terapèutica  no és 

més efectiva que altres 

teràpies per millorar el to 

muscular en nens. 

L’ hipoteràpia i la hípica 

terapèutica tenen efectes 

positius en les activitats amb 

un nivell 3 i 2 d’ evidència. 



34 

 

 

 

No es té evidència ni cap 

article que tracti sobre 

resultats en la participació. 

McGibbon 

et al. 

(1998) 

Estudi pilot. 

Objectiu: Avaluar l’ 

efecte d’ un programa 

de hipoteràpia de 8  

setmanes de durada 

sobre la despesa 

energètica durant la 

marxa, la longitud de 

marxa i el rendiment 

en base al GMFM. 

Mostra: 5 nins 

amb paràlisis 

cerebral espàstica 

amb edats entre 9 

i 11 anys (3 nins i 

2 nines). 

Intervenció: 2 

sessions de 

hipoteràpia de 30 

minuts a la 

setmana durant 8 

setmanes (16 

sessions). 

2 avaluadors. 

The Gross Motor 

Function Measure 

(GMFM). 

Energy 

Exoenditure Index 

(EEI). 

Wilcoxon signed-

rank test. 

Friedman ANOVA. 

2 avaluacions. 

Es varen trobar millores 

estadísticament significants en 

els valors de despesa 

energètica  i GMFM per a tots 

els nins després del tractament 

de hipoteràpia. 

L’ hipoteràpia si disminueix la 

despesa energètica en el 

caminar i la funció motora 

gruixuda en aquests nins. 

Tendència d’ augmentar la 

longitud de ratxa i disminuir la 

cadència encara que es 

garanteix una pròxima 

investigació. 

Herrero et 

al. (2012) 

Assaig controlat 

aleatori simple-ceg 

estratificat. 

Objectiu: 

Quantificar els 

efectes terapèutics 

dels simuladors 

d'hipoteràpia en la 

rehabilitació de nens 

amb paràlisi cerebral 

mitjançant un 

protocol similar als 

utilitzats en estudis 

d'hipoteràpia o 

d'equitació. 

Mostra: 38 nens 

de 4-18 anys d’ 

edat  amb PC i 

uns nivells de 

GMFM de 1 a 5. 

Intervenció:    

1) grup d’ 

intervenció: sessió 

de 15 minuts amb 

el simulador de 

hipoteràpia en 

marxa.  

2)grup de control: 

una sessió de 15 

minuts al 

simulador apagat, 

durant 10 

setmanes d’ 

intervenció.  

Gross Motor 

Function 

Measure-66. 

Gross Motor 

Function Measure 

(dimension B) i 

Sitting Assesment 

Scale. 

L’ hipoteràpia quan s’ aplica 

amb un simulador (15 minuts 

una vegada per setmana), a 

més de la teràpia de rutina, 

ajuda a millorar l’ equilibri d’ 

asseguts en nens amb PC i 

aquest efecte és millor en 

persones amb nivells més alts 

de discapacitat. 

Aquesta teràpia pot ser molt 

digna degut a que aquest té un 

menor preu en comparació 

amb cavalls vius, és més segur 

per als pacients, més 

accessible a l’ hora de muntar 

per a un nin amb restriccions 

de mobilitat i no depèn de les 

condicions mediambientals 

per dur-se a terme. 
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Herrero et 

al. (2010) 

Assaig controlat 

aleatoritzat. 

Objectiu: Estudiar 

la rellevància 

terapèutica d’ un 

simulador d’ 

hipoteràpia  per al 

tractaments de  nins 

amb  paràlisi 

cerebral. 

 

Mostra: 37 nens  

(entre 4 i 18 anys) 

amb paràlisi 

cerebral. 

Intervenció: 

1)grup d’ 

intervenció: 

moviment del 

simulador. 

2)grup de control: 

sense el 

moviment rítmic 

del simulador. 

Una sessió diària 

durant 10 

setmanes. 

 

Core Trainer 

Exercise 

Equipment, JOBA 

(simulador). 

Sitting Assessment 

Scale (SAS). 

Surface 

Electromyography 

(EMG). 

Gross motor 

Function Measure 

(GMFM) 

Inclinòmetre 

electrònic i 

goniòmetre 

tradicional. 

No hi ha estudi previs que 

analitzen l’ efecte dels 

simuladors en un grup de nins 

amb PC. 

L’ efectivitat de la hipoteràpia 

ja ha estat demostrada, però a 

vegades aquesta no es pot dur 

a terme. Si finalment el 

simulador resulta terapèutic, 

es podria beneficiar un gran 

nombre de pacients. 

Ofereix una activitat  

recreativa  amb la possibilitat 

de ser combinada amb altres 

teràpies. 

 

Silva et al.  

(2011) 

Assaig clínic 

aleatoritzat. 

Objectiu: Avaluar l’ 

eficàcia del simulador 

d’ hipoteràpia en 

quant al control 

postural en posició d’ 

assegut en nins amb 

PC amb diplegia 

espàstica. 

Mostra: 40 nins 

amb PC amb 

diplegia espàstica. 

8 nins varen ser 

classificats amb 

un nivell de 

GMFM 2; 16 amb 

un nivell 3; 14 

amb un nivell 4 i 

2 amb un nivell 5. 

Intervenció: 

1)grup d’ 

intervenció: 

simulador d’ 

hipoteràpia (8 

nins i 12 nines). 

2) grup control: 

fisioteràpia 

convencional (9 

nins i 11 nines).   

JOBA Riding 

Simulator 

(Simulador). 

F-Scan System. 

The Gross Motor 

Function 

Classification 

System (GMFM). 

Autoquestionnaire 

Qualité de Vie 

Enfant imatge 

(AUQEI Scale). 

 

3 avaluacions. 

Al final de l’ estudi, 7 nenes 

varen ser classificats en un 

nivell diferent de GMFM a l’ 

inicial. 

El simulador d’ hipoteràpia 

era estadísticament superior 

quan es va comparar amb la 

fisioteràpia convencional en 

quant al control de la postura 

en posició d’ assegut, així com 

també la funcionalitat i 

satisfacció global dels nins i 

les seves famílies amb 

procediments de fisioteràpia. 
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Dues sessions 

setmanals de 40 

min durant 6 

setmanes. 

 

 

 

 

Annex 2. Taula detallada: característiques de les mostres i temps de seguiment dels 

estudis. 

Article Tipus d’ estudi Tipus de 

mostra 

Mostra Temps de 

seguiment 

Frank et al. (2011) Cas. PC atàxica lleu/ 

GMFM nivell 1. 

N=1 8 setmanes. 

Maćków et al. 

(2014) 

Estudi experimental.  Diplegia espàstica I-

III GMFM. 

N=19 1 sola sessió. 

Del Rosario-

Montejo et al.  

(2015) 

Estudi de casos longitudinal 

i prospectiu sense grup de 

control. 

Nins amb retràs 

psicomotor (4 amb 

PC espàstica i 1 amb 

PC atàxica). 

N=11 4 mesos. 

Kwon et al. 

(2011) 

Assaig controlat no 

aleatoritzat. 

PC espàstica. N=13 8 setmanes. 

Bongers & 

Takken (2012) 

Estudi experimental. PC no especificat. N=11 10-20 min. d’ 

una sola sessió. 

Tseng et al. 

(2013) 

Revisió sistemàtica i meta-

anàlisis. 

----- ----- ----- 

Zadnikar & 

Kastrin (2011) 

Meta- anàlisis. ----- ----- ----- 

Reubens & 

Silkwood-Sherer 

2016) 

Cas. PC diplegia 

espàstica. 

N=1 10 setmanes. 

Angsupaisal et al.  

(2015) 

Estudi de viabilitat. PC espàtica. N=6 6 mesos. 
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Whalen & Case-

Smith (2012) 

Revisió sistemàtica. ----- ----- ----- 

Strashko et al. 

(2016) 

Estudi experimental. PC espàstica. N=36 10-12 dies. 

Silkwood-Sherer 

et al. (2012) 

Assaig clínic. Nins amb problemes 

d’ equilibri. 

N=16 6 setmanes. 

Park et al. (2014) Estudi de casos i control 

longitudinal. 

PC espàstica. N=34 8 setmanes. 

Matusiak-

Wieczorek et al. 

(2016) 

Estudi de casos i control 

longitudinal. 

Diplegia o 

hemiplegia 

espàstica. 

N=39 12 setmanes. 

Manikowska et al. 

(2013) 

Estudi pilot. PC no especificada/ 

GMFM I-III. 

N=16 30 minuts d’ una 

sola sessió. 

Koca & Ataseven 

(2015) 

Estat actual del tema. ----- ----- ----- 

Debuse et al. 

(2009) 

Estudi Qualitatiu. PC diplegia, 

hemiplegia i 

quadriplegia 

espàstica. 

N=17 ----- 

Kendall et al. 

(2014) 

Hipòtesis. ----- ----- ----- 

Uchiyama et al. 

(2011) 

Estudi experimental. Pacients sans. N=50 1 sola sessió. 

Snider et al. 

(2007) 

Revisió sistemàtica. ----- ----- ----- 

McGibbon et al. 

(1998) 

Estudi pilot. PC espàstica. N=5 8 setmanes. 

Herrero et al. 

(2012) 

Assaig controlat aleatori 

simple-ceg estratificat. 

PC no especificat/ 

GMFM I-V. 

N=38 10 setmanes. 

Herrero et al.  

(2010) 

Assaig controlat aleatoritzat. PC no especificat. N=37 10 setmanes. 

Silva et al. (2011) Assaig clínic aleatoritzat. PC diplegia 

espàstica. 

N=40 6 setmanes. 

 


