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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo comprovar a eficácia da Terapia Assistida por Animais (TAA) no campo 

da psicologia. Realizamos uma revisão da literatura sobre a TAA e suas possíveis contribuições para o tratamento 

de indivíduos em geral, para isso foi efetuado levantamento não sistemático de publicações científicas relacionadas 

ao tema.  Os artigos são provenientes das bases de dados a seguir: Scientific Electronic Library Online Brasil 

(SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), Portal de Busca Integrada da Universidade de São Paulo 

(PBI USP),Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS/BVS) e Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Diante das evidências científicas 

publicadas, verifica-se que a psicologia, como área da saúde, das relações interpessoais e da pesquisa do 

comportamento, tem contribuído fortemente para o aprimoramento e desenvolvimento de métodos metodológicos, 

assim sendo, podemos concluir que a TAA apresentou resultados positivos no seu uso contribuindo assim para a 

psicologia. 

 

Palavras-chave: Terapia Assistida por Animais. Psicologia e animais. Relação homem e animal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Vigne et al. Al (2004) há indícios de que civilizações antigas usavam 

animais para seu próprio benefício. Do ponto de vista do autor, afirma-se que os gatos foram 

introduzidos voluntariamente por pessoas no Neolítico, e foram introduzidos junto com outros 

animais, como vacas, cabras e ovelhas. O objetivo dos gatos, especialmente gatos, é controlar 

a população de ratos - considerados pragas que frequentemente atacam as plantações de cereais 

em Chipre e no Oriente Médio - a domesticação pode ter começado de 12 a 14.000 anos atrás, 

porque há evidências de que os ratos período antigo, os locais de armazenamento das safras 

proliferaram. 

A domesticação de outros animais já foi descoberta antes. Ossos completos de cães 

foram encontrados em sítios arqueológicos em Israel com mais de 12.500 anos (PENNISI, 

2002). Outro animal considerado importante na história da humanidade é o cavalo, pois foi 

necessário para as atividades dos pastores nômades da Eurásia durante a Idade do Bronze e a 

Idade do Ferro, e acompanhou o desenvolvimento da sociedade humana ao longo do período 

da domesticação dos animais. Foi uma importante ferramenta de guerra antes da fabricação de 

armas e da invenção da máquina a vapor, por ser o meio de transporte terrestre mais rápido e 

confiável (LEVINE, 1999). De acordo com De Pauw (1984), William Tuke utilizou 

intuitivamente a terapia assistida por animais (TAA) para tratar pacientes com doenças mentais 
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em 1792. A equoterapia é um método TAA. Foi relatado pela primeira vez como uma terapia 

médica no século 18 para melhorar o controle da postura, coordenação e equilíbrio de pacientes 

com doenças articulares. 

Este tema foi escolhido a partir de uma observação mais ampla das relações 

interpessoais, ou seja, a relação que o homem possui com o próprio homem e que essa relação 

apoiada em uma necessidade de acompanhamento psicológico se torna mais fácil e amigável 

quando um terceiro participa dessa relação no caso um animal, uma vez que este trabalho terá 

capacitação para comprovar tanto a eficácia quanto os benefícios da TAA. 

Os objetivos que tangem o trabalho se pautam exclusivamente nos benefícios 

psicológicos da TAA por meio da comprovação de sua eficácia, portanto o ponto chave aqui é 

fazer uma revisão bibliográfica dos artigos com os melhores resultados apontados por meio de 

autores autênticos com bagagem teórica relevante. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A Terapia Assistida por Animais (TAA) 

 

A psicologia na era contemporânea busca inovar de diferentes maneiras para alcançar 

uma boa saúde mental pessoal, e a relação entre humanos e animais é um dos métodos que se 

provou muito eficaz. Esta intervenção é chamada de terapia assistida por animais (TAA), e é 

oficialmente chamada de Animal AssistedTherapy (AAT) em todo o mundo. O TAA pode ser 

realizado com qualquer pessoa, mas tem sido utilizado para estimular o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com dificuldades físicas, emocionais, cognitivas e sociais (Capote 

& Costa, 2011). 

No Brasil, o primeiro registro de uso de TAA veio da psiquiatra Nise da Silveira, que 

utilizava cães e gatos no tratamento de doentes mentais. Este trabalho foi desenvolvido em 1955 

no Centro Psiquiátrico Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde nomeou e considerou os 

animais que faziam esse trabalho como co-terapeutas (Volpi e Zadrozny, 2012). 

Beck e Katcher (1984) afirmaram que as intervenções em animais são para o benefício 

dos humanos, mas carecem de rigor metodológico, portanto não há evidências científicas 

confiáveis. Agora, com mais recursos, é possível obter mais evidências para comprovar sua 

aplicabilidade no tratamento. Portanto, pesquisas que agrupem resultados de pesquisas 

empíricas são igualmente importantes para o crescimento do TAA. 



Sociologia, psicologia, antropologia, medicina veterinária e outras ciências abordaram 

a interação entre humanos e animais. Para Fuchs, apudFülber (2011), em 1987, tudo começou 

com lobos domesticados, e na antiguidade os humanos acreditavam que os lobos podiam dar 

sinais de alerta e principalmente ajudar na caça: lobos e cachorros foram criados em grupos. 

Quando tirados da proximidade de suas famílias, eles buscarão o calor e a coexistência humana, 

e a humanidade se tornará seu novo objeto de apego. Mas isso também pode ser devido a dois 

outros motivos: frio e fome. Para se livrar do resfriado, o homem das cavernas dormia com o 

cachorro e, em troca, deu-lhe o que restava de comida. Com ele, também se livra do lixo (restos 

de comida). Na mitologia grega, as pessoas acreditam que a alma do cão acompanhava seu dono 

até a eternidade. Isso pode justificar a ideia geral de que "todo cão reflete a personalidade de 

seu dono". 

 

2.2. Os ramos da psicologia e o uso da TAA 

 

Em relação à psicologia, podemos dizer que, por enquanto, é uma ciência que reconhece 

as instâncias individuais das pessoas na sociedade e precisa ser regulamentada por razões 

sociais, políticas e econômicas. Ou seja, a psicologia só pode ganhar espaço no campo científico 

quando reconhece a experiência da privatização e o conhecimento da experiência dessa crise 

subjetiva. A ciência segue o método de moldar suas características, então é o mesmo na 

psicologia. É importante destacar que a ciência está em constante evolução, pois os métodos de 

manejo do comportamento humano variam de acordo com o perfil de cada pessoa. A psicologia 

também cobre muitos campos, como educação, direito e aspectos sociais. (FIGUEIREDO, 

1997). 

Por exemplo, a psicologia social pode ser entendida como o estudo das relações 

interpessoais de uma perspectiva pessoal para uma perspectiva mais ampla (ou da sociedade), 

e este ramo se concentra mais nos indivíduos. É uma ponte entre a psicologia e a sociologia, 

agregando valor a esses dois campos científicos. Portanto, o departamento considera o 

indivíduo como sendo afetado pelo meio que o constitui, e também considera o sujeito como 

um elemento que modifica o seu meio de vida. O fato de que é necessária ação neste setor é que 

as relações sociais afetam o comportamento individual e o estado mental. (SOUSA, 2011). 

Podemos dizer que ao utilizarmos a TAA como método terapêutico ao longo das sessões 

com certo indivíduo, temos diferentes objetivos ao que tange um possível resultado, isto é, se o 

propósito está associado ao fato de melhorar as relações do indivíduo com outros fazendo com 

que isso se reflita em diversas questões de sua vida pessoal, temos então um método que pode 



ser aplicado na psicologia social. Por incrível que pareça, tal método pode ser utilizado em 

todas as outras áreas da psicologia de maneiras diferentes, embora o objetivo do trabalho seja 

apresentar os benefícios da TAA, vale a pena ressaltar a sua funcionalidade.  

O uso de animais para entender, gerenciar e controlar o comportamento humano 

encontrará suporte na base do behaviorismo, que sustenta sua tese central no positivismo lógico. 

Infelizmente, a fundação considera os humanos a principal existência da natureza e o "direito" 

de usar animais para fins científicos. O interesse pela ciência experimental também atraiu a 

atenção da psicologia, e foi rapidamente captado pelo sistema econômico. Esses interesses 

contribuíram gradativamente para o sofrimento de inúmeros animais em termos morais, e 

também promoveram a tecnologia e a ciência fortemente rotuladas pelas empresas capitalistas. 

Desenvolver pesquisas objetos em diferentes campos que têm um forte interesse no uso de 

animais fora do interesse em pesquisa animal. Esses campos incluem: produtos farmacêuticos, 

cosméticos e indústrias alimentícias. (RICHARDSON, 1999). 

Apesar deste cenário, Richardson (1999) diz que surgiram, ao longo dos anos, vários 

fatores querendo um segmento de proteção animal, a própria ciência e a sociedade direcionaram 

seus esforços exigindo a interrupção dos maus-tratos e uso de animais em experimentos 

científicos, por quaisquer que sejam as razões são exemplo. 

Na psicologia educacional não existe diferença, a aplicação do TAA pode até ser 

utilizada como ferramenta de formação de pessoas, mesmo em diferentes faixas etárias. 

Petenucci (2016) destacou que a intervenção de animais no ambiente educacional tornou-se 

uma prática pesquisada e praticada dentro e fora da escola (sejam crianças, adolescentes ou 

adultos). A autora destaca que jogos e leitura são atividades educativas utilizadas por 

profissionais de diferentes formações. Acrescentou ainda que cães e cavalos são os animais 

mais utilizados na intervenção. 

 

2.3. Os animais e seus perfis 

 

Por se tratar de um trabalho que requer bastante cuidado é importante salientar que a 

interação de forma alguma deve apresentar caráter invasivo, isto é, mesmo que a interação seja 

feita entre humanos e animais ambos os espaços devem ser respeitados e limitados a fim de 

promover uma excelente qualidade terapêutica.  

Portanto, um dos pré-requisitos para se tornar um terapeuta animal é que, pelo menos 

durante um curso de tratamento (entre quarenta e cinco minutos e três horas), deve ser calmo o 

suficiente para suportar o toque humano e o manuseio, mas nem todos os animais obedientes e 



calmos “aceitam” ou “suportam” a tarefa de manter o desempenho exigido para este tipo de 

trabalho por um determinado período de tempo. (TEIXIERA, 2015). 

Ainda do ponto de vista da autora, os animais domésticos que existem no meio 

metropolitano são: cães, gatos, alguns pássaros, poucos coelhos, poucos animais, como 

roedores, hamsters, anfíbios, como iguanas, cavalos, vaca, porco ou bode. Desde que cheguem 

a um consenso com humanos e animais, os humanos desenvolverão várias relações e práticas 

sensíveis com eles. 

De acordo com a pesquisa de Kobayashi et al. (2009), a contribuição do TAA para a 

psicologia é muito importante, pois os cães têm emoções naturais nas pessoas, produzem apegos 

e estabelecem conexões, por isso é o principal animal para terapia adjuvante. O cão é fácil de 

treinar, produz uma resposta positiva ao toque e é altamente reconhecido pelas pessoas as quais 

se relaciona. De acordo com a pesquisa citada pelo autor, esse efeito sugere que os animais de 

estimação podem produzir tratamentos mais eficazes. 

Já os gatos são ativos e a maioria deles tem uma boa capacidade receptiva para contatar 

pessoas, o que os torna fortes candidatos para o desenvolvimento do papel de terapeutas 

auxiliares. No início da vida das pessoas, a comunicação com os outros será muito afetada. Essa 

fase inicial é chamada de "período de sensibilidade" e se estende basicamente até o segundo 

mês de vida do filhote (GENARO, 2015, apud ALLIEVI et al., 2015) e é essencial para o 

desenvolvimento de uma resposta adequada aos métodos humanos. Isso porque os gatos 

definem seu comportamento infantil e estabelecem uma conexão positiva com o meio ambiente, 

incluindo o contato com as pessoas (DIAS et al.2015apud ALLIEVI et al., 2015). 

O contato com gatos pode ajudar a reduzir a pressão arterial e o estresse, reduzindo 

assim a incidência de doenças cardíacas (BAKER, 1999). Pessoas com autismo, esquizofrenia 

e pessoas com problemas de comunicação também podem usufruir de outros benefícios, pois 

os gatos tendem a respeitar as limitações desses pacientes durante as interações (SERRA, 2014). 

Entre os vários animais que podem ser utilizados para intervenção, o cavalo é o mais 

comum (LASA et al., 2015), e há evidências de que a postura do cavaleiro é mais adequada e 

o índice de dedilhação é melhor. Aspectos como coordenação e estabilidade (PAUW, 2000). 

Também em populações especiais, nomeadamente em crianças com paralisia cerebral e / ou 

deficiência cognitiva, existem evidências científicas de que o ciclo terapêutico tem um efeito 

positivo em aspetos como postura, tónus muscular, estabilidade e desempenho de atividades 

funcionais (BERTOTI, 1988; HESSION, et al., 2014). 

O tratamento de cavalos é considerado útil para crianças com paralisia cerebral com 

diferentes níveis funcionais, pois melhorias significativas foram observadas em estudos de 



consulta, pois apontaram melhorias nos testes psicológicos, controle de postura, controle de 

tronco e movimento da cabeça (SILKWOOD-SHERER, 2012; PARK et al., 2014; MATTANA 

et al., 2015; KWON et al., 2015). 

 

3.METODOLOGIA 

 

Este estudo apresenta delineamento qualitativo, o que caracteriza a pesquisa em uma 

perspectiva mais indutiva, ou seja, seu enfoque se dá na interpretação da complexidade do tema 

trabalhado (CRESWELL, 2010). Assim, realizamos uma revisão da literatura sobre a Terapia 

Assistida por Animais e suas possíveis contribuições para o tratamento de indivíduos em geral. 

Para isso, foi efetuado levantamento não sistemático de publicações científicas relacionadas ao 

tema. 

Dentre os materiais selecionados por conveniência, há artigos científicos, dissertações 

e livros. Os artigos são provenientes das bases de dados a seguir: Scientific Electronic Library 

Online Brasil(SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic),Portal de Busca 

Integrada da Universidade de São Paulo (PBI USP),Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS/BVS) e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). As buscas foram guiadas pelos seguintes descritores: 

Terapia Assistida por Animais e Benefícios da Terapia Assistida por Animais.Foi realizada 

análise de conteúdo para compreensão dos dados.Para o uso de livros vale ressaltar que boa 

parte tenha sido utilizada com base em citação de citação, em razão da acessibilidade 

bibliográfica. 

Segundo Bardin (1977), uma análise de conteúdo coerente, que objetiva a interpretação 

das mensagens que se deseja expor, deve ter como princípio uma organização. Esta é dividida 

em três etapas; na primeira, a pré-análise, consistiu na escolha dos documentos que foram 

utilizados e na formulação de hipóteses que apontam a TAA como instrumento benéfico ao 

tratamento de pacientes com problemas psicológicos em geral. No segundo momento, o 

material foi explorado e recortado agrupando em categorias de acordo com semelhanças e 

significados. Por fim, com o tratamento dos achados se fez a interpretação do material unido, 

buscando respostas para o tema investigado na elaboração da análise. Com a investigação 

realizada, foi possível dividir o conteúdo em três categorias, a Terapia Assistida por Animais 

(TAA), tipos de animais, que conta com as subcategorias o cachorro, o gato, o cavalo e outros 

animais e, por fim, a categoria abordagens teóricas. 
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Na tabela abaixo pode ser verificado o número de artigos encontrados em cada 

plataforma referente ao tema “Terapia Assistida por Animais” sem filtros de busca e logo em 

seguida com os filtros (artigos e português): 

 

Tabela 1 - Quantitativo da pesquisa realizada em periódicos 

Fonte do Levantamento Quantidade sem filtro Quantidade com filtro 

Scielo Brasil 15 6 

Pepsic 3 3 

PBI USP 132 70 

LILACS/BVS 257 117 

CAPES 0 0 

Total 407 196 

Fonte: Os autores (2021) 

 

Como descrito na Tabela 1, foram encontrados 196 artigos com filtros aplicados nas 

plataformas. No entanto, vale ressaltar que houveram artigos duplicados tanto na mesma 

plataforma, quanto nas demais. Boa parte dos artigos pouco se referem ao título exato de 

“Terapia Assistida por Animais”, sendo assim, mesmo com filtros a busca continuou sendo 

amplo embora a escolha dos artigos tenha sido com base em estudo direcionado. Foram 

escolhidos um total de 8 artigos para complementação teórica e também para a realização dos 

resultados obtidos. Como critério de exclusão selecionou-se os artigos que mais possuíam 

embasamento no objetivo da pesquisa já que a maioria dos artigos eram multidisciplinares e 

mais voltados para as áreas de: fisioterapia e medicina veterinária. 

Dentre os 6 artigos escolhidos o primeiro de Pereira et al (2006) fala a respeito dos 

benefícios da TAA por meio de uma revisão bibliográfica dando-nos uma base para a 

fundamentação teórica do assunto a ser tratado nesse artigo. Logo em seguida aprofundamos 



na ideia da relação homem-animal por meio da pesquisa realizada por Lampert (2014) para 

então termos uma visão da prática do psicólogo por meio de uma visão sistemática proposta 

por Araújo e Lima (2019). Por fim, para obtermos os resultados analisamos com precisão os 

reais benefícios da TAA por meio de oito (8) artigos: 

 

Tabela 2 – Nome dos oito artigos selecionados juntamente com seus respectivos autores 

Artigo Autor(es) 

BENEFÍCIOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR 

ANIMAIS COM CRIANÇAS EM INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR 

CARVALHO E SILVA (2018) 

CINOTERAPIA E TERAPIA ASSISTIDA POR 

CÃES: SINÔNIMOS DE INCLUSÃO SOCIAL 
PEREIRA (2017) 

A TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS (TAA) E A 

PSICOLOGIA: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO 

DAS DIFERENTES MODALIDADES DE VÍNCULOS 

ENTRE HUMANOS E DEMAIS ANIMAIS NA 

TERAPÊUTICA 

BASTOS E BORBA (2018) 

OS BENEFÍCIOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR 

ANIMAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
PEREIRA et al. (2006) 

BENEFÍCIOS DA RELAÇÃO HOMEM-ANIMAL LAMPERT (2014) 

A TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS E A 

PRÁTICA DO PSICÓLOGO:UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

ARAÚJO E LIMA (2019) 

A TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAFETIVO DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

MENDONÇA, M. E. F. at al (2014) 

A TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS COMO 

UMA FORMA DE ASSOCIAÇÃO: um estudo 

antropológico sobre a relação humano-animais na 

promoção da saúde humana, no Brasil 

TEIXEIRA, I. S (2015) 

Fonte: Os autores (2021) 

 

A relação entre os seis artigos citados leva a compreender os benefícios por meio da 

TAA ao que compete ao campo da psicologia uma vez que cada um deles levantou dados 

suficientes por meio de estudos de caso e também revisões da literatura. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



Mediante a análise feita dos resultados obtidos pelos autores que aplicaram a Terapia 

Assistida por Animais (TAA) em pacientes com transtornos psicológicos e também aos 

trabalhos de revisão de outras literaturas podemos observar que em um estudo realizado por 

Barker & Dawson (1998, apud Pereira et al., 2006), 230 pacientes psiquiátricos com 

diagnósticos de depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, psicose e transtornos de 

humor foram divididos em dois grupos: um com atividades de recreação e outro com a TAA. 

Entre os pacientes que participaram da atividade de recreação, apenas os que possuíam 

transtornos de humor obtiveram grande diminuição da ansiedade, porém aqueles que 

apresentavam transtorno de humor, psicoses, esquizofrenia entre outros, que participaram da 

TAA, obtiveram uma significante diminuição da ansiedade. Para avaliar o resultado foi 

utilizada a escala State-TraitAnxietyInventory, antes e depois das terapias.  

Segundo Laun (2003, apud Pereira et al., 2006) a TAA para pacientes com demência 

também pode visar com eficácia os hábitos sociais que foram reduzidos devido à doença. Por 

exemplo, pode reduzir o isolamento ao estimular sentidos como o olfato e o tato. Seguir as 

ações do cão estimula a visão e a audição, podendo emitir sons, pois o paciente pode imitar os 

sons do animal e até chamar seu nome. A memória mais recente pode ser processada 

envolvendo o paciente em uma série de eventos, como chamar seu nome, solicitar 

comportamentos, deixar o cão se sentar e recompensá-lo. 

A pesquisa de Accorsi (2014, apud Lampert, 2014) encontrou que alguns benefícios 

proporcionados pela TAA são melhora do sistema imunológico, estímulo à interação social, 

melhoria da auto-confiança, resgate da auto-estima. Ainda sob a perspectiva dela, os cães 

utilizados atuam como facilitadores no processo de aprendizagem dos pacientes. Afirma Fulber 

(2011, apud Lampert, 2014) que se em outros países já é comum que as pessoas se deparem 

com cães acompanhando seus donos em tarefas cotidianas de modo a auxiliá-los tanto 

fisicamente quanto psicologicamente, abrindo portas ou oferecendo suporte emocional a fim de 

evitar crises de transtorno do pânico, por exemplo, no Brasil ainda é necessário que a cultura 

evolua e que alguns preconceitos sejam vencidos para que se possa aproveitar melhor estes 

métodos alternativos cujas contribuições para o crescimento humano são tão significantes. 

Publicações que mencionam e distinguem as manifestações psicológicas feitas pela 

pesquisa de Zamo&Trentini (2016 apud Araújo e Lima, 2019) indicam que as práticas 

psicológicas relacionadas ao TAA devem ser individualmente ou coletivamente estudadas, 

observadas, avaliadas, interferidas nos processos emocionais, psicológicos e sociais, 

promovendo o desenvolvimento interpessoal e a integração mental e física, e como mediar os 

conflitos quando pertinente apoiar a reabilitação comportamental e cognitiva.  



Segundo Hack & Santos (2017 apud Araújo e Lima, 2019) o uso de animais como 

recurso terapêutico oferece melhora nas esferas psicológica e social do indivíduo, além de 

auxiliar na psicomotricidade, na descoberta de potencialidades e também na melhora da 

qualidade de vida. Dotti (2005 apud Araújo e Lima, 2019) acrescenta que promover técnicas 

como a Atividade Assistida por Animais (AAA) ou a TAA: aumenta a socialização e 

comunicação do indivíduo; reduz o isolamento, solidão e aborrecimento; cria afeição, diminui 

a depressão e proporciona prazer; melhora a memória e as lembranças; melhora a autoestima 

por meio de estímulos, os quais fazem a pessoa se sentir importante, melhorando seus 

sentimentos; melhora a percepção da realidade; melhora a cooperação e habilidade em resolver 

problemas; melhora a concentração e a atenção; diminui comportamentos de manipulação; 

melhora a expressão de sentimentos; reduz a ansiedade em geral; reduz comportamentos 

abusivos; aumenta a habilidade para confiar e o aprendizado para tocar o animal 

apropriadamente. 

Carvalho e Silva (2018) publicaram uma pesquisa de revisão bibliográfica, cujo objetivo 

foi determinar os benefícios emocionais da TAA para crianças hospitalizadas. Para atingir este 

objetivo, foi necessário atingir os seguintes objetivos específicos: a) Investigação sobre a 

origem e utilização da Terapia Assistida por Animais; b) Saber utilizar a tecnologia no ambiente 

hospitalar e explorar a perspectiva da Psicologia; c) De acordo com a literatura, verificar os 

benefícios emocionais das visitas de animais a crianças no ambiente hospitalar. Como resultado 

ele encontrou autores que retratavam a TAA como forma de apoio em diversos outros métodos 

terapêuticos. 

Um outro estudo, realizado por Wu et al (2002, apud Carvalho e Silva, 2018) em um 

hospital infantil americano mostra a visão de enfermeiras e médicos sobre o contato animal-

criança, porém, por meio de métodos psicológicos, é possível combinar a terapia cognitivo-

comportamental para a realização deste trabalho. Este tipo de tratamento pode ser um método 

de tratamento curto e, com o apoio do TAA, pode produzir efeitos benéficos significativos. Isso 

porque, como Oliveira (2007) aceitou a explicação da psicóloga Alessandra Martins, uma 

criança que convive com animais torna-se mais tranquila, mais compreensiva, fácil de se 

comunicar e perceber as necessidades dos outros, para melhor compreender o ciclo da vida. 

Oliveira (2007) destacou que os psicólogos acreditam que quando uma criança pede um animal, 

o senso de responsabilidade da criança se torna maior, como ela esclareceu, geralmente seria 

para atender às necessidades de determinados indivíduos ou famílias.  

Uma outra pesquisa realizada por Dotti (2014, apud Carvalho e Silva, 2018) aponta que 

quando as crianças estão emocionalmente e de forma lúdica conectadas com os animais, os 



psicólogos podem extrair alguns problemas subconscientes que prejudicam os pacientes. Por 

meio do TAA, as crianças podem projetar transtornos de ansiedade em animais, e os terapeutas 

podem explorar os fatos dessa forma. 

Pereira (2017) realizou uma pesquisa com o objetivo geral de avaliar os benefícios e o 

progresso da cinoterapia para a inclusão social e o desenvolvimento dos alunos com 

necessidades especiais da EASA em Cruz Alta-RS. Nesta pesquisa, foram investigados alunos 

praticantes do Projeto de Cinoterapia que acontece no Centro de Equoterapia EASA – 

UNICRUZ, nos espaços da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), 

instituição conveniada com a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), facilitando o 

desenvolvimento integral e a inclusão social das oito crianças selecionadas que apresentam 

necessidades especiais de Cruz Alta. 

Nessa pesquisa, Pereira (2017), aplicou um questionário após a exposição de pacientes 

por meio da TAA e a questão em destaque respondida foi a primeira: Qual o nível de evolução 

do praticante com relação ao ensino aprendizagem após a participação no Projeto de 

Cinoterapia? Onde: quatro (04) dos sete (07) pais ou responsáveis, marcaram a alternativa 

“muito bom”. Na descrição das evoluções de cada praticante, houve as seguintes respostas 

dissertativas:  

 

 “Ele tinha muito medo de cachorro, agora gosta e brinca com a cachorra{...}” 

 Houve evoluções na: “dicção {...}” 

 “Desenvolvimento geral, estado físico e principalmente psicológico.”  

 “Contato com animais, {...}, ficou mais carinhoso”  

 

Um (01) respondente assinalou a alternativa de múltipla escolha “muito bom”, que, na 

área destinada a resposta descritiva, o participante colocou:  

“Melhora na atenção, concentração” A alternativa “satisfatório” foi assinalada por um 

(01) participante, que preferiu não descrever no campo destinado sua escolha assinalada. A 

seguir pode ser verificado no gráfico 1 a representação qualitativa e quantitativa a respeito da 

questão respondida por meio dos participantes que aderiram a Cinoterapia (Terapia Facilitada 

por Cães):  

Gráfico 1 – Respostas dos participantes 



 
Fonte: Pereira (2017) 

 

De acordo com Almeida e Vaccari (2007 apud Mendonça et al. 2014) muitas de suas 

pesquisas trazem importantes dados, sendo feitas intervenções com animais para alcançar 

benefícios para o ser humano, pois a presença de animais de estimação contribui na redução e 

alívio em situações de tensão, disponibilidade ininterrupta de afeto, maior tendência a sorrir, 

companhia constante, amizade incondicional, contato físico, proteção e segurança, além dos 

benefícios psicológicos. Existem ainda comprovações que indicam que acariciar um animal, 

também, pode trazer efeitos fisiológicos benéficos, como diminuição da frequência cardíaca e 

pressão arterial.  

Uma outra pesquisa realizada por Teixeira (2015) mostrou que, embora a TAA seja 

prescrita e indicada para tratamento dos mais diversos tipos de doenças, aquelas que dizem 

respeito ao campo relacional com o mundo, são melhor contempladas com seus benefícios da 

prática, e são elas: doenças mentais/psiquiátricas (esquizofrenia, autismo, depressões graves) 

distúrbios de comportamento (dependência química, bulimia, anorexia) e problemas 

neurológicos (Mal de Alzheimer, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down) ou como auxílio à 

pessoas cegas ou surdas.  

As pesquisas encontradas acentuaram nossa percepção da polivalência do uso do animal 

na psicoterapia, considerado como um ser capaz de produzir diferentes efeitos sobre os 

humanos, o que é perceptível através da gama de situações em que eles são 'indicados' como 

'promotores de saúde'. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante das evidências científicas publicadas, verifica-se que a psicologia, como área da 

saúde, das relações interpessoais e da pesquisa do comportamento, tem contribuído fortemente 

para o aprimoramento e desenvolvimento de métodos metodológicos. No contexto da terapia 

assistida por animais, a construção de medidas de intervenção nesta área. É necessário destacar 

a importância das pesquisas relacionadas ao ATC e à psicologia, a fim de oportunizar reflexões 



e compreender melhor as vantagens e limitações dos profissionais em utilizar os animais como 

alternativas terapêuticas. Além disso, pesquisas têm mostrado que poucas investigações 

científicas são realizadas no Brasil, o que comprova a importância do estudo do tema no Brasil. 

A possibilidade de realização de pesquisas em terapia assistida por animais em um 

contexto interdisciplinar e as limitações dos profissionais da psicologia são propícios à 

disseminação dessa área do conhecimento ainda a ser explorada. Portanto, fornece uma maneira 

mais objetiva de rastrear intervenções futuras para direcionar o desenvolvimento de habilidades 

específicas. Essas habilidades são focadas nos comportamentos, relacionamentos, emoções e 

relacionamentos do paciente com o auxílio deste tratamento. Atividades cognitivas e físicas, e 

são financiadas pela seguinte ótica: Ciências Psicológicas. No levantamento bibliográfico sobre 

as bases teóricas e empíricas deste método de tratamento, será útil para a divulgação deste 

método de tratamento. Obviamente, é necessário realizar pesquisas empíricas nas mais diversas 

situações para fortalecer o caráter científico da terapia assistida por animais. Além disso, 

comprovações de abordagens teóricas para o embasamento das técnicas dos profissionais 

precisam ser elaboradas, principalmente por se tratar de uma equipe interdisciplinar, onde os 

saberes dialogam. A atuação de órgãos que regulamentem e fiscalizem tal prática colaborará 

para a existência de programas mais definidos e para a disseminação da eficácia da aplicação 

de intervenções psicológicas com animais. 
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