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capítulo 5

Estudos nacionais sobre TAA

Para uma melhor compreensão, o presente capítulo será orga-
nizado em três categorias: 1) artigos; 2) teses e dissertações; 
e 3) livros e capítulos de livros.

1) Artigos

Na categoria artigos, pode-se observar que no período de 2003 
a 2007 foram contabilizados seis artigos e pesquisas científicas na 
área. Pode-se deduzir que há a necessidade de maiores investimentos.

Kawakami & Nakano (2003) executaram um trabalho de TAA 
em quatro instituições de saúde: 1) especializada em Educação Es-
pecial para crianças com diversas síndromes; 2) abrigo para idosos; 
3) local para crianças com câncer; e 4) abrigo para crianças com 
HIV. Observaram que, com as visitas dos animais, os pacientes fi-
caram mais alegres, motivados, conversavam mais entre si e com 
outras pessoas e, ainda, os animais possibilitaram aprendizado. 

Amorim et al. (2004) relataram um caso clínico de uma criança 
com paralisia cerebral realizando TAA acompanhada por terapeu-
tas ocupacionais em sessões semanais (uma vez por semana) com 
duração de 40 minutos por 8 meses. Os instrumentos utilizados 
foram anamnese e medida de independência funcional (MIF). Os 



Terapia assistida por animais

58

autores verificaram que o paciente perdeu a motivação, deixando  
de cooperar em outros tratamentos, o que impossibilitou seu de-
senvolvimento, e essa foi a queixa principal dos familiares. No iní-
cio do tratamento, a criança apresentou grau de dependência de 
48%,  verbalização fraca, não mantinha diálogo constante, e inse-
gurança. O objetivo inicial foi psicomotricidade, linguagem verbal, 
autoestima e confiança. No final do trabalho, apresentou 81% no 
desempenho de atividades funcionais e maior segurança. Assim, os 
autores concluíram que 

a TAA é provida de oportunidades, permitindo ao 

praticante aprender novas tarefas e comportamentos, 

o que pode levar ao aumento do potencial para a res-

posta adaptativa necessária na organização das tarefas 

cotidianas (saúde, lazer e educação). Além da relação 

de afeto que se desenvolve, do estímulo ao período 

sensório motor, do toque das mãos, do sentir, do explo-

rar o corpo do animal e observar suas reações, muitos 

conhecimentos são adquiridos nessa interação homem-

animal. É notória a inversão de papéis nessa construção 

do relacionamento quando o paciente passa a cuidar do 

animal estimulando a autonomia e responsabilidade. 

Cuidar da limpeza do bicho, da alimentação favorece o 

desenvolvimento do vínculo afetivo e do lidar com os 

mais diversos sentimentos, da frustração à alegria (…) 

(Amorim et al., 2004, p. 25).

Bussotti et al. (2005) executaram um estudo de caso clínico com 
uma paciente adolescente portadora de leucemia linfocítica aguda. 
Ficou internada por 46 dias, tendo várias intercorrências e com-
plicações, o que contribuiu para o desencadeamento de sintomas 
depressivos, além de passar datas comemorativas como aniversá-
rio, Natal e Ano-Novo dentro do hospital. A paciente solicitou a 
visita de seu cão, o qual foi presenteado pela família à paciente 
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após a descoberta da doença, no início do tratamento. As visitas 
por animais não faziam parte da rotina do hospital e dos funcioná-
rios, mas a equipe de enfermagem decidiu viabilizar a visita, pois 
argumentam que é de responsabilidade do enfermeiro a qualidade 
do atendimento e que devem ser utilizados recursos seguros e efi-
cazes que garantam a recuperação do paciente. Os referidos auto-
res perceberam que a visita do cão proporcionou um momento de 
alegria, descontração para a paciente, e ainda contribuiu para uma 
assistência humanizada e com qualidade por parte dos profissio-
nais envolvidos.

Mendonça (2006) faz uma revisão bibliográfica sobre a geron-
tologia e sua relação com a TAA, demonstrando pontos para con-
tribuir e executar uma intervenção de TO assistida por cães junto 
aos idosos. Demonstra que é um modo de ampliar e enriquecer o 
campo de atividade e recursos desse profissional junto aos idosos.

Godoy & Denzin (2007) fazem um ensaio sobre a relação TAA 
e a educação, e argumentam que o 

uso de animais pode ser considerado um rico auxílio 

no trabalho pedagógico tanto com crianças normais 

como com as crianças especiais, contudo não se pode 

perder o foco da intervenção pedagógica ou daquilo 

que se quer e precisa alcançar (Godoy & Denzin, 

2007, p. 38). 

Porto & Cassol (2007) abordam questões sobre a utilização da 
técnica da zooterapia e o trabalho desenvolvido em Porto Alegre. 
Com o objetivo de ajudar no tratamento de crianças que sofreram 
algum tipo de violência física ou psíquica, a TAA é utilizada por 
ser menos traumática, pois muitas vezes essas crianças tornam-se 
introspectivas e agressivas, dificultando o tratamento de recupera-
ção. Interagindo com labradores, poodle e vira-latas, as crianças 
reforçam os vínculos afetivos, reaprendendo noções de respeito, 
autoestima e cuidado. Uma das crianças não falava, mas depois de 
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três sessões executando atividades de jogar bola, acariciar, verbali-
zou as primeiras palavras depois do trauma de agressão.

A seguir, no Quadro 2, observa-se uma síntese dos artigos na-
cionais no período de 2003 a 2007. Isso também pode indicar que 
é um tema ainda recente no Brasil.

Quadro 2 Apresentação da caracterização sobre os artigos nacionais.

Ano Autor Título Tema

2007 Porto & Cassol

Zooterapia uma lição de ci-
dadania: o cão socializador e 
a criança vítima de violência 
intrafamiliar.

TAA e violência 
familiar.

2007 Godoy & Denzin
Atividades assistidas por ani-
mais: aspectos revisivos sob um 
olhar pedagógico.

AAA e pedagogia.

2006 Mendonça

Terapia Ocupacional assistida 
por animais em gerontologia: 
uma nova proposta de 
intervenção.

TAA e idosos.

2005
Bussoti, Leão, 
Chimentão & 
Silva 

Assistência individualizada: 
posso trazer meu cachorro?

AAA e câncer.

2004 Amorim et al.
Valorizando a vida e cidadania 
através da terapia facilitada por 
cães.

TAA e paralisia 
cerebral.

2003
Kawakami & 
Nakano 

Relato de experiência: terapia 
assistida por animais (TAA) 
– mais um recurso na comunica-
ção paciente e enfermeiro.

TAA e a neces-
sidade especial, 
idosos, câncer e 
HIV.

Analisando os artigos nacionais (AN), constata-se que foram en-
contrados seis artigos relacionados à área, o que demonstra ainda 
haver poucos artigos publicados.

Comparando os artigos internacionais e nacionais, verifica-se 
uma nítida discrepância entre ambos relacionada à quantidade de 
publicações (AI = 42 e AN = 6); início das publicações (os interna-
cionais começam desde a década de 1970 e os nacionais a partir de 
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2003); e rigor metodológico: verifica-se que as publicações nacio-
nais citadas podem ser consideradas como relatos de experiência, 
diferentemente da grande maioria dos internacionais.

O que se pode comprovar é que atualmente no Brasil há um 
grande número de reportagens escritas e faladas mostrando os be-
nefícios dos animais para o homem, e que as publicações de artigos 
precisam procurar um rigor metodológico e serem mais publicadas.

2) Teses e dissertações

Quanto à categoria teses e dissertações, foram contabilizadas no 
período de 2003 a 2009 apenas quatro, a seguir descritas.

O estudo de Fuchs (1988) relata que a relação homem-animal 
tornou-se tão complexa que, ao entrar para uma família, o ani-
mal é capaz de provocar alterações no relacionamento de todos 
os seus membros. Ele adquire status de uma pessoa, e, quando o 
mesmo desaparece, sua falta é sentida com muita intensidade.

Faraco (2003) investiga a interferência da presença dos animais 
no clima grupal e no interesse das crianças pelas atividades esco-
lares. Participaram da pesquisa 58 crianças (entre 6 e 12 anos). As 
intervenções tiveram a duração de 8 semanas (T = 21 horas), com 
a participação de diferentes animais, como tartaruga, jaboti, cága-
dos, pássaros e pombos. As crianças foram solicitadas a expressar o 
que pensavam ou sentiam sobre a escola e os animais e a explicar as 
causas dessa percepção e sentimento. Sobre os animais, relataram 
gostar porque se sentiam aceitas (tendência pró-social, entusiasmo, 
realizar planos do grupo), e as repostas mais frequentes quanto às 
atividades com animais foram legal e bom. Dessa forma, conclui-se 
que houve uma provável modificação na atmosfera grupal que foi 
expressa por um maior interesse e produtividade. Foi um estímulo 
à comunicação, e o animal pode contribuir para as atividades regu-
lares da escola. Mas a autora coloca vários questionamentos para 
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pesquisas futuras sobre a precariedade de dados empíricos como 
período mínimo indicado, frequência de encontros, espécies de ani-
mais, atividades a serem desenvolvidas e instrumentos de avalia-
ção. Por isso, destaca a importância para o processo de construção 
da pesquisa.

Althausen (2006) teve como objetivo a elaboração de uma re-
flexão teórica sobre o uso do cão como recurso em encontros com 
adolescentes com síndrome de Down. Participaram da pesquisa qua-
tro adolescentes de 11 a 18 anos de idade e sete cães de um canil. 
Cada encontro aconteceu semanalmente (T = 15) e com duração 
de 30 minutos a 1 hora. Os encontros revelaram a ocorrência de 
diversas situações que podem ser usadas com diferentes objetivos, 
como: aprendizagem de conceitos (cor, sequência, quantidade, for-
mas e conteúdos), que foi possibilitada na condução dos cães aos 
obstáculos; o uso de palavras através da escovação dos cães permitiu 
ao profissional iniciar um diálogo a respeito do cotidiano dos par-
ticipantes e nomear partes do corpo do animal; motricidade que foi 
possível, pois os adolescentes precisavam ajustar a força necessária 
para controlar o animal ao conduzi-lo; e expressão emocional, pois 
nos vários momentos houve uma comunicação do mundo interno 
devido à maneira como cada um se colocou na situação. Percebe-se 
que a maneira de ser dos cães e sua forma de comunicação pode 
ser um facilitador na emergência de espaços potenciais, ou seja, dar 
oportunidade de experimentar a criatividade, exploração e a desco-
berta de si. A análise das funções dos cães e do manejo da situação 
permitiu à pesquisadora refletir sobre as possibilidades de interven-
ção com os participantes a partir dos contatos. 

Capote (2009) realizou um estudo utilizando o cão como recur-
so no desenvolvimento psicomotor do aluno com deficiência inte-
lectual. Os resultados apontaram que as crianças, alunas de uma 
instituição especializada, apresentaram, após a intervenção com o 
rigor dos devidos percursos metodológicos, desenvolvimento psi-
comotor quando comparadas com o grupo de controle.
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A síntese das quatro dissertações e teses encontra-se indicada 
no Quadro 3.

Quadro 3 Apresentação da caracterização sobre as teses e dissertações.

Ano Autor Título Tema Instituição

2009 Capote

Terapia assistida por animais 
(TAA) e deficiência mental: 
análise do desenvolvimento 
psicomotor.

Cão como 
recurso no de-
senvolvimento 
psicomotor.

UFSCar

2006 Althausen
Adolescentes com síndrome de 
Down e cães: compreensão e 
possibilidades de intervenção.

Cão como 
recurso à 
necessidade 
especial.

USP

2003 Faraco

Animais em sala de aula: um 
estudo das repercussões psicos-
sociais da intervenção mediada 
por animais.

Animais e 
atividades 
escolares.

PUC-RS

1988 Fuchs

O animal em casa: um estudo 
no sentido de desvelar o signifi-
cado psicológico do animal de 
estimação.

Vínculo ho-
mem-animal.

USP

A análise das teses e dissertações aponta que foram encontradas 
quatro relacionadas à área, o que demonstra ainda ser um número 
muito pequeno.

Faraco (2003), Althausen (2006) e Capote (2009), além de tra-
zerem em suas pesquisas rigor metodológico, permitem um maior 
aprofundamento dentro da área relacionada à intervenção.

Esses trabalhos são de fundamental importância, pois investigam 
aspectos que os estudos internacionais tentam eliminar, como ana-
lisar a importância do animal, não descartando a função do profis-
sional envolvido. Tentam elucidar conteúdos que as pesquisas inter-
nacionais não enfocam em decorrência dos objetivos que almejam, 
assim suas metodologias não comportam categorias como número 
de sessões, atividades a serem executadas e espécies de animais. 
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São dados que provavelmente não podem ser generalizados de-
vido ao número de participantes e também por serem apenas três 
pesquisas, mas já contribuem para um maior direcionamento den-
tro da área.

3) Livros e capítulos

Finalmente, na categoria livros e capítulos de livros foram en-
contrados no período de 2003 a 2006 quatro títulos, a saber:

1) Becker (2003), em O poder curativo dos bichos, relata 
descobertas científicas mescladas com histórias pessoais 
de animais e seus donos. É um guia que ensina e propicia 
conhecimento sobre o vínculo homem-animal.

2) Dotti (2005) discute aspectos da relação homem-animal, 
procedimentos para a utilização de animais como recurso 
terapêutico (como selecionar animais, como se dá o en-
volvimento animais e pacientes, em que consistem os pro-
gramas de TAA e AAA, quais caminhos para desenvolver 
esses programas e relatos de experiências de profissionais 
da área da saúde).

3) Martins (2005 apud Dotti, 2005) verificou que a intro-
dução de animais nas escolas, como o escargot, trouxe 
benefícios afetivos, sociais, terapêuticos e de aprendizado 
para as crianças com ou sem necessidades especiais (sín-
drome de Down, autistas, paralisia cerebral, hiperativos). 
Foi demonstrado que os resultados foram mais rápidos 
do que os procedimentos em que se utilizam jogos, gra-
vuras e músicas. Em pesquisa com escargot e autistas, 
foi relatado que as crianças estabeleceram um sistema de 
comunicação por meio de gestos e mímicas direcionadas 
ao escargot.
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4) Santos (2006) relata sua experiência desde 2004 com a 
TAA e pacientes com diversas patologias, entre elas, pro-
blemas neurológicos, autistas, portadores de encefalopa-
tia crônica, hidrocefalia, deficiência visual, auditiva, etc. 
Conclui que a TAA contribui positivamente nas modali-
dades terapêuticas tradicionais utilizadas no tratamento. 
Verificou que fatores como idade, ambiente, grau de com-
prometimento e patologias associadas interferem  nesse 
processo. Mas foi possível a aplicação de exercícios e 
funções que muitas vezes são difíceis de  serem realizadas 
somente com o uso da terapia tradicional. Os pacientes 
passaram a aceitar mais as intervenções de fisioterapia, 
terapia ocupacional e enfermagem.

No Quadro 4 encontra-se uma síntese dos livros e capítulos de 
livros.

Quadro 4 Apresentação da caracterização sobre os capítulos e livros re-

lacionados à TAA.

Ano Autor Título Tema Editora

2006 Santos
Terapia assistida por animais: 
uma experiência além da ciência.

Aspectos 
da TAA e 
experiên cia.

Paulinas

2005 Martins Animais na escola.
Contribuições 
da TAA.

Noética

2005 Dotti Terapia e animais.
Aspectos 
relacionados à 
TAA.

Noética

2003 Becker O poder curativo dos bichos.
Contribuições 
da TAA.

Bertrand

Pode-se constatar que foram encontrados apenas três livros, 
sendo que dois são nacionais e um é traduzido; e um capítulo de 
livro relacionado à área. Comparando esta categoria com as outras 
expostas (artigos nacionais, dissertações e teses), verifica-se que 
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não são tão escassos. Contudo, demonstram aspectos relacionados 
às experiências dos autores relacionadas à TAA. Apenas um (tra-
duzido) cita em seu conteúdo grande quantidade de pesquisas que 
foram executadas na área.

Ao realizar uma análise sobre as publicações que tratam das pes-
quisas que abordam temas relacionados às necessidades especiais, 
pode-se constatar que as mesmas são 18. Verifica-se que houve um 
aumento no interesse sobre o tema com o passar dos anos. Porém, 
ainda é um número restrito para afirmar que a TAA contribui e 
traz benefícios para essa população. Entretanto, acredita-se que 
mais pesquisas poderão ser realizadas, contribuindo, assim, para o 
avanço na área.


