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O CHSA existe desde 1935  e baseou sua história em tratar a tudo e a todos com 
máximo respeito.  

São inúmeros funcionários com total dedicação aos cavalos, aos atendimentos 
dos sócios e ao local de trabalho.  

Ao longo desse período, passaram pelo CHSA vários cavaleiros profissionais que 
fizeram história no esporte olímpico, no adestramento, salto, cross-
country, entre outros.   

Em 1991, uma psicóloga  e sócia do CHSA, resolveu trazer alguns de seus 
pacientes para um passeio a cavalo como parte da terapia, iniciando os primeiros 
atendimentos da Equoterapia, que na Europa tem o nome de Hipoterapia. 

Em 2001, o CHSA recebeu seu primeiro fisioterapeuta formado em Hipoterapia 
na Europa, onde esse trabalho já era reconhecido e estruturado como uma 
eficiente terapia de reabilitação.  

Esse profissional continua até hoje na Equoterapia do CHSA atendendo 
pacientes.  

Hoje, na Equoterapia do CHSA são seis profissionais atuando nas áreas de 
fisioterapia, educação física, psicologia e terapia educacional.  

Todos também com formação em Hipoterapia.  

 

 

 



 

O CHSA iniciou uma campanha de arrecadação em prol da Equoterapia, a 
iniciativa MAIS AMOR, em agosto de 2017, com a realização de um bingo. E, 
desde então, em todos os torneios importantes  sediados no Clube, realizamos 
um bazar beneficente, com peças 100% doadas e cuja venda é 100% revertida 
para os atendimentos de pacientes.  

A Equoterapia foi regulamentada como atividade terapêutica em abril de 2019, 
sendo reconhecida como mais uma forma de reabilitação. 

Cada vez mais a Equoterapia do CHSA, por conta de seus excelentes resultados  
vem sendo muito procurada. Hoje, atendemos cerca de 182 pacientes semanais.  

O CHSA ainda faz um trabalho social de extrema importância para a região Sul da 
Capital de SP, assistindo, de forma totalmente gratuita, 72 pacientes 
encaminhados pela Prefeitura da Regional Sul de São Paulo.  

A demanda por atendimento tem sido tão grande, que já há uma lista de espera 
para apadrinhamentos em torno de 45 pacientes.  

Esses são, na sua maioria, pessoas de outras regiões de São Paulo.  

O CHSA tem condições de atendê-los quanto à sua equipe capacitada, porém, em 
termos financeiros, nos falta apoio.  

Nem todos os pacientes particulares da Equoterapia conseguem pagar  seu  
atendimento de forma integral.  Um paciente assistido no CHSA, normalmente, 
se utiliza de outros tipos de terapia. Cabe a nós acolhê-lo dentro de suas 
possibilidades.  

Hoje, precisamos de empresas ou pessoas físicas que nos ajude a diminuir nossa 
fila de espera. 

Para zerar a fila de espera da Equoterapia existem várias formas de 
ajuda: apadrinhamento de paciente, doação de peças que serão vendidas em 
nosso bazar e  doação em dinheiro.  

O trabalho da Equoterapia é feito de forma transparente para que qualquer 
pessoa ou empresa possam conhecê-la. 

 



 

Apoie a Equoterapia do CHSA. Ajude-nos a zerar a fila de espera.  

É um trabalho feito com profissionalismo e muito carinho, com resultados 
expressivos. 

Nossa meta é levar este benefício a mais e mais pacientes que dele tanto 
necessitam.  

  

Atenciosamente,  

Diretoria da Equoterapia 

  

  


