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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo abordou a cinoterapia como método educacional e terapêutico, que 

utiliza o cão, a partir de uma abordagem interdisciplinar. Tem por objetivo principal 

avaliar os benefícios da relação homem e animal aplicado na terapia. Discutiu-se as 

possibilidades terapêuticas oferecidas pela cinoterapia, como também apontou as 

contribuições que a relação vincular cão-homem traz nos processos de desenvolvimento, 

o qual inclui: a aprendizagem, promoção do bem-estar emocional e físico, processo de 

socialização, inclusão de pessoas com necessidades especiais. Trata-se também, além da 

discussão, para tanto, realizou-se uma pesquisa de revisão sistemática que buscou 

artigos, TCCs, dissertações, teses e livros em bases de dados nacionais (idioma 

português) BvS, Periódicos CAPES e Google acadêmico e biblioteca pública e 

particular. Demonstra-se que a Cinoterapia auxilia a pessoa na melhoria de qualidade de 

vida. Fornece o cão através da afetividade um apoio psíquico. Os autores elencam que 

há três modalidades no trabalho cinoterápico que são: AAA, TAA e EAA; sendo que as 

outras siglas que podem surgir em uma discussão se encontram subordinadas a estas. 

Conclui- se que a cinoterapia é uma técnica auxiliar para o desenvolvimento de pessoas 

com necessidades especiais, também auxiliando crianças em seu processo de 

desenvolvimento e socialização. 

 
 

Palavras-Chave: Terapia assistida por cães; Intervenção assistida por animais; Vínculo 
de interação humana e animal; cinoterapia. 



ABSTRACT 
 
 
 

The present study approached the therapy dog as educational and therapeutic method, 

that uses the dog, from an interdisciplinary approach. Its main objective is to analyze the 

benefits of the human and animal relationship applied in therapy. We discussed the 

therapeutic possibilities offered by therapy dogs, but also pointed out the contributions 

that the relationship between dog and man brings in development processes, which 

includes: learning, promoting emotional and physical well-being, socialization process, 

inclusion of people with special needs. In addition to the discussion, a systematic review 

was conducted to search for articles, TCCs, dissertations, theses and books in national 

databases (Portuguese language) BvS, CAPES Periodicals and Google academic and 

public library and particular It is demonstrated that the therapy dog assists the person in 

the improvement of quality of life. Provides the dog through affection a psychic 

support. The authors point out that there are three modalities in the therapeutic dog work 

that are: AAA, TAA and AAS; and the other acronyms that may arise in a discussion 

are subordinate to them. It is concluded that the therapy dog is an auxiliary technique 

for the development of people with special needs, also helping children in their process 

of development and socialization. 

 
 

Keywords: Dog-assisted therapy (DAT); Assisted intervention by animals (AIA); bond 
of human and animal interaction; therapy dog; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O ser humano, de forma geral, ao constituir uma família quase sempre insere um 

animal de estimação no meio familiar. Geralmente o animal adotado é o cão, este animal é 

cuidado pelos membros da família, porém o cuidado é recíproco, pois este cuida a sua 

maneira, atento a qualquer movimento estranho no ambiente doméstico, tendo como foco a 

proteção de todos. 

A ideia de animais de estimação fazerem parte da família é um fenômeno recente. 

Entretanto a interação homem-animal existe há muito tempo, até nas antigas civilizações e 

acompanhou o processo de evolução humana trazendo-lhe inúmeros e variados benefícios, 

inclusive a própria sobrevivência da espécie, o que se é visto na relação homem e cão. 

O cão, mesmo filhote se mostra como o guardião familiar, pois fica protegendo a 

casa e isso faz com que haja fuga de malfeitores que desejam acometer furtos nesse contexto. 

Atualmente, com a crescente evolução tecnológica, o cão passa a ser um mediador e/ou 

coterapeuta na intervenção com crianças, idosos e outros, tanto na modalidade educacional, 

como na modalidade clínica. 

O uso do cão como atuante na vida de adoecidos e/ou acometidos de síndromes, já 

conquistou um espaço no âmbito doméstico e terapêutico, pois além de ser um animal de 

estimação, também é visto como companheiro que traz alegria a todos. Além do próprio 

vínculo entre dono e animal de estimação que é estudado pelas ciências. 

Presentemente, o animal terapêutico é utilizado em situações que possa se interpor 

entre a doença e o sujeito, levando-o ao desenvolvimento através do vínculo desempenhando o 

papel de mediador. Essa conquista está aos poucos ocorrendo na sociedade e através de novas 

descobertas científicas, onde esta passa a ter uma nova visão, visto que a interação homem- 

animal acontece há muito tempo, sempre fornecendo benefícios ao homem. 

Justifica-se a escolha do tema, pelo fato de poder explorar melhor o papel dessa nova 

visão sobre o animal nas práticas terapêuticas, onde se buscou discutir como esta nova 

utilização está sendo empregada em áreas como a medicina, zootecnia, educação e inclusive 

na própria psicologia por meio de novas formas de terapia assistida com animais. 

Visto isso, a problemática consiste em: como se dá o processo de vinculação afetiva 

que beneficia o homem com os avanços da cinoterapia para a inclusão social e para o 

desenvolvimento das crianças com necessidades especiais? 

A hipótese consiste na afirmação de que, os cães podem ser mediadores de terapia 
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contribuindo para os avanços da psicologia, principalmente no trabalho de crianças com 

necessidades especiais. Mediante esses pressupostos tem-se como objetivos o abaixo 

discutido. 

 
1.1 OBJETIVOS GERAL 

 
 

Analisar quais os benefícios científicos da interação homem e animal (cão) e as 

possibilidades terapêuticas oferecidas pela cinoterapia. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Discutir as contribuições da cinoterapia na qualidade de vida de pessoas com 

necessidades especiais, bem como a contribuição da cinoterapia à psicologia, como 

técnica terapêutica de reabilitação; 

 Analisar a melhoria de qualidade de vida pertinente à criança desajustada do ponto 

de vista psíquico e físico, bem como ao cão e família; 

 Discutir os aspectos pertinentes aos ganhos e à perda do animal ocasionando o 

rompimento da cinoterapia e a ruptura da técnica cinoterápica. 
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2 CINOTERAPIA E A RELAÇÃO VINCULAR RESTAURADORA 

 
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA CINOTERAPIA 

 

A cinoterapia, como método educacional e terapêutico que utiliza o cão, a partir de 

uma abordagem interdisciplinar, entre as áreas da saúde e educação. Visa com objetividade o 

desenvolvimento global do sujeito, de modo a melhorar sua interação com o mundo ao seu 

redor (PEREIRA, 2017). 

Desde a antiguidade, o homem e o mundo animal tiveram um relacionamento 

amigável. Esta ligação entre ambos tinha como foco a subsistência e a sobrevivência humana, 

pois o animal acompanhava o homem ajudava-o na caça e o auxiliava no transporte de 

materiais em troca de cuidados e alimentação. 

Conforme a evolução do homem, a relação entre ele e os animais se modificava, 

pois, alguns animais tornaram-se mais próximos do homem passando a ser um animal de 

estimação. No processo de domesticação, o animal de forma geral guardava a casa do 

amigo/homem, de forma a fornecer tranquilidade aos familiares. 

Para Ichitani e Cunha (2016), de acordo com vestígios arqueológicos o primeiro 

animal a ser domesticado foi a ovelha devido a quantidade lã, couro, leite e carne. Em seguida 

os bovídeos, equídeos e caprinos para auxiliar no transporte de materiais e o fornecimento de 

matéria prima. As aves e os gatos surgiram no Egito, sendo domesticados pelos egípcios. Mas 

as relações entre homens e animais diferiram muito da atualidade. 

Os animais já foram vistos pelo homem, como Deuses e seres bestiais, mas a 

civilização e o desenvolvimento das sociedades fizeram com que gerasse uma aproximação 

entre os animais e o homem, embora na atualidade existam os domesticáveis e os selvagens. 

Estas divindades representavam proteção e esperança para a sociedade (CAETANO, 2010). 

A autoridade do homem sobre o animal sempre se fez presente, sem nenhuma 

preocupação com a sua saúde e bem-estar, embora na atualidade tenha sofrido mudanças. 

Inclusive o trabalho com cães vem sendo efetuado na psicologia. 

Ferreira (2007 apud, CAETANO, 2010) iniciou um processo de aproximação, em 

que a necessidade de utilização de animais domésticos tornou-se uma relação de afetividade e 

familiaridade. O animal que era considerado companhia torna-se elemento de contentamento 

emocional nas mais diversas classes sociais existentes. O homem contemporâneo estabelece 

um processo irreversível de socialização, criando um relacionamento estável e duradouro que 

ao ser conduzido com atenção e carinho concorre para a categorização de um grupo particular 
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de animais, denominado animais de estimação. 

Silveira (1992 apud CAETANO, 2010, p. 21), a história do animal como coterapeuta 

no nosso serviço começou assim: 

 
[...] foi encontrada no terreno do hospital uma cadelinha abandonada, faminta. 

Tomei- a nas mãos, demorei meus olhos nos olhos de um interno que se 

aproximava e perguntei: Você aceita tomar conta dessa cadelinha, com muito 

cuidado? Ele respondeu que sim. Sugeri o nome de Caralâmpia, que apareceu 

como meu apelido nas Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. (...) Os 

resultados da relação afetiva entre Caralâmpia e o internado Sr. Alfredo foram 

excelentes (SILVEIRA, 1992 apud CAETANO, 2010.p.21). 

 
Com esse trabalho deu-se o início do cão como coterapeuta, sendo desenvolvidos 

mais trabalhos e novas pesquisas. O conhecimento científico sobre estas formas de terapia na 

atualidade se encontram em amplo crescimento. 

 

Quadro 1 – breve histórico da cinoterapia. 
 

Sequência de início Profissionais 

O primeiro registro de terapia com animais 

teve origem na Inglaterra em 1792; 

William Tuke criou o Retiro York, uma 

instituição onde havia vários animais 

domésticos, de grande utilidade, visto que os 

animais auxiliavam no tratamento de doentes 

mentais (PEREIRA; PEREIRA; FERREIRA, 
2009). 

Em seguida, o registro oficial foi na 
Alemanha em Bielefeld em 1867; 

Foi fundado um centro residencial para 
epiléticos, no qual eram utilizados animais 
como forma de tratamento. (BARROS, 
2008; HERNANDEZ, 2008). 

Na década de 60 surgiram novos registros, 

uma série de artigos publicados pelo norte- 

americano Boris M. Levinson sobre as 

possibilidades de intervenções e os efeitos 

benéficos obtidos nas sessões terapêuticas 

com a presença de um animal; 

Seu primeiro artigo, “O cão como 

coterapeuta” (1962) relata a primeira 

experiência que teve com a participação de 

seu cão Jingles. Levison foi considerado o 

precursor da Terapia Assistida por Animais 

(TAA) (ALTHAUSEN, 2006; 
DOMINGUES, 2008). 

Destaca como Levison, após observar os 

benefícios que o animal promovia para o 

paciente durante a sessão, relatou o trabalho. 

Manucci (2005, p. 8-9). O afeto que sentia 

pelo cachorro recaiu sobre a terapeuta e esta 
foi conscientemente incluída nos jogos. 

Lentamente foi atingida uma forte 
compenetração que possibilitou resolver os 

problemas da criança. 
continua
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continuação 

No Brasil, a TAA teve início na década de 60, 

pois se percebeu que os pacientes com 

dificuldade de contato se vinculavam aos 
cães com facilidade. 

Com a psiquiatra Nise da Silveira, que 

utilizava os animais como coterapeutas no 

tratamento de pacientes esquizofrênicos 
(BARROS, 2008). 

Fonte: Almeida (2018). 

 
Foi iniciado um processo de aproximação, em que a necessidade de utilização de 

animais domésticos tornou-se uma relação de afetividade e familiaridade. Este que era uma 

companhia torna-se elemento de trabalho em várias áreas, pois o animal, ao ser conduzido 

com atenção e carinho passa a ser um animal de estimação (SILVERIA, 1982). 

Na atualidade, essa relação com o homem e o animal, principalmente com o cão foi 

gradativamente sendo utilizada nas técnicas terapêuticas. Uma delas se constitui na Atividade 

Assistida por Cães. Esta tem um caráter mais livre, com intuito de brincar e se divertir, pois as 

atividades são efetuadas promovendo a interação e melhora na qualidade de vida. 

Conforme expõe Latzman (2004, apud CAETANO, 2010), na Atividade Assistida 

por Animais (AAA) há um acompanhamento médico semanalmente a fim de promover a 

distração, recreação e o bem-estar dos pacientes por meio do contato dos animais com essas 

pessoas. 

Abreu et al. (2008,) não há um acompanhamento médico periódico nas visitas,  mas 

estas são realizadas com os animais semanalmente a fim de promover a saúde do animal e 

distração, recreação e o bem-estar dos pacientes. 

A Terapia Assistida por Cães (TAC) trabalha para desenvolver questões sociais, 

educacionais e terapêuticas que são proporcionadas no contato e socialização do praticante 

com o cão, com foco na estimulação de habilidades e capacidades pessoais, sempre com 

mediação de profissionais da saúde e educação. 

Segundo Almeida e Vaccari (2007), isto ocorre pelo vínculo estabelecido entre 

ambos, isto é, pelo fato de que o cão também age afetivamente como qualquer pessoa. 

Quando este estabelece uma relação afetiva, ele passa a criar formas de comunicação. 

Essa forma de vínculo envolve aceitação total revelada pelos seus atos. Estes 

denunciam sentimentos, como aprovação e desaprovação. Revelam dores, angustias, 

frustrações, satisfações e insatisfações. Por isso, muitas vezes, o cão é um dos animais mais 

indicados e utilizados em terapias com animais. 

Muitos especialistas, dentre eles Almeida e Vaccari (2007) consideram o contato 

entre pessoas ou crianças adoecidas e mesmo com necessidades especiais, um tipo de relação 

com o cão sendo muito importante para a reabilitação. 
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Isto ocorre na opinião de Chamat (2004), porque o animal simboliza afetividade e se 

trata de um ponto muito importante para a autoestima e a reintegração do adoecido na 

sociedade. Explica a autora que, sem vínculo não há aprendizagem e tampouco as 

psicoterapias evoluem, mesmo as da modalidade comportamental. 

Pereira (2017) em sua discussão destaca os benefícios da TAC, esta pode ser 

utilizada como desenvolvimento das habilidades motoras finas e amplas. Também essa 

aplicação da Terapia Assistida com o Cão estabelece uma melhor receptividade a terapias, 

consequentemente ao vínculo e comunicação. Desta forma gera uma amplitude na 

comunicação verbal e vínculo no papel de mediador. Dentre outras habilidades, 

desenvolvendo a capacidade de memorização. 

Na atualidade, são utilizados técnicas com animais para transformação e 

desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais. Mas, nos Estados Unidos existe um 

órgão normativo, que regulamenta o trabalho com animais. Trata-se do Delta Society, age 

sobre os programas existentes: a Terapia Assistida por Animais (TAA), e a Atividade 

Assistida por Animais (AAA). Entretanto, a DELTA SOCIETY na atualidade denomina-se 

Pet Partners. 

De acordo com a Associação Internacional das Organizações de Interação Humano 

- Animal (IAHAIO, na sigla em inglês), existem três categorias de intervenção e se 

denominam de AAA, TAA e EAA. Sendo que outras categorias estão incluídas nelas, como 

por exemplo, a TAC. Tais categorias se encontram na tabela abaixo e em seguida, a 

explicação. 

 
2.2 AAA x TAA 

 

 
A Atividade Assistida por Animais (AAA) envolve visitação, recreação por meio 

do contato direto dos animais com as pessoas. Propõem oportunidade de motivação a fim  

de melhorar a qualidade de vida. 

Terapia Assistida por Animais (TAA) envolve serviços profissionais da área 

médica e outras que utilizam o animal como parte do trabalho e do tratamento. Pode ser 

desenvolvida em grupo ou de forma individual. 
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Quadro 2 – denominação e diferenças no contato com cães. 
 

 
AAA - Atividade Assistida 

por Animais; 

Não requer profissionais qualificados e não 

possui plano terapêutico. 

Muito aplicada em hospitais, asilos e creches; 

Também utilizada em casa com o animal 
doméstico; 

 
Mediada 

pelo cão; 

 
TAA – Terapia Assistida 

com Animais; 

Somente pode ser realizada por profissionais da 

área de saúde. Tem como objetivo geral que é o 

de atuar no processo de desenvolvimento da 

pessoa, sob os aspectos, motor, psíquico, 

afetivo/cognitivo e físico; 

 
Mediada 

pelo cão; 

 
EAA- Educação Assistida 

por Animais; 

Tem como objetivo auxiliar em questões 

educacionais. 

Atua significativamente, no processo de 

aprendizagem das capacidades cognitivas ou 
intelectuais, como responsabilidade e afetivo. 

 
Mediada 

pelo cão; 

Fonte: Dotti, 2005. 

 
 

A seguir cabe explicar que: 

a) A terapia assistida por animais (TAA): esta somente pode ser realizada por 

profissionais da área de saúde. Tem como objetivo geral que é o de atuar no 

processo de desenvolvimento da pessoa, sob os aspectos, motor, psíquico, 

afetivo/cognitivo e físico. 

Possui objetivos específicos, como aumentar a interação de crianças autistas e/ou 

facilitar a movimentação de pessoas com dificuldades motoras. Dela se origina a 

TAC, cujo significado volta-se para uma Terapia Assistida por Cães. Nos 

momentos de contato, esta terapia é reforçado nas outras sessões; aumentando a 

probabilidade de diagnósticos e de intervenções. No setting terapêutico o animal já 

garante benefícios muito significativos. 

b) A Educação Assistida por Animais (EAA): Tem como objetivo auxiliar em 

questões educacionais. Atua significativamente, no processo de aprendizagem das 

capacidades cognitivas ou intelectuais, como responsabilidade e afetivo. Assim 

amplia a afetividade mudando a relação e cuidado com o “outro”, cujo trabalho é 

mediado pela presença do animal. 

O que se aprende nessa relação vincular é reforçado pela presença da atividade, 

que ocorre em várias vezes. Esse trabalho pode ser realizado em casa com os 

animais de estimação. Isso faz com que aumente a qualidade de vida de pacientes 

de todas as idades. 
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c) A Atividade Assistida por Animais (AAA), a qual não requer profissionais 

qualificados e não possui plano terapêutico. Muito aplicada em hospitais, asilos e 

creches, por exemplo, em que as pessoas, com autorização da Assistente Social 

levam os bichinhos entram apenas para brincar e interagir com as pessoas. 

Em todas as modalidades, o trabalho é feito onde o papel do cão é fundamental. 

Essa interação traz alegria e descontração para o ambiente, pois só a simples 

presença dos animais destacando-se o cão, eles são facilitadores, motivadores das 

atividades. 

Portanto, sem sua essa presença os resultados, demoraram mais tempo para serem 

alcançados. As demais possíveis siglas se encontram incluídas nas três citadas 

categorias. Dentro de casa a presença de um amigo de quatro patas também é muito 

boa, visto que, os animais ao agir mostram-se reguladores emocionais. As crianças 

que têm contato com vário tipos de animais, mas os pets são mais seguros e 

emanam mais felicidade. 

Se o animal receber treinamento adequado pode ser um companheiro para pessoas 

com dificuldades motoras, visuais e auditivas. Também para aqueles que são assolados por 

crises convulsivas; os que possuem espectro autista e outros. Os cães possuem a capacidade 

de sinalizar: possíveis perigos no ambiente e as crises iminentes do companheiro. 

Nesse processo de socialização, onde os animais se fazem presentes com a 

afetividade podem ajudar os pacientes, pois os benefícios trazidos por estes auxiliares fazem 

com que, haja alegria, esperança e afeto. Especialistas afirmam que, as razões que levam as 

pessoas a serem beneficiadas, no contato desses amigos bichos podem ser explicadas em 

função da presença da afetividade, onde o cão passa a ser internalizado como objeto bom. 

Esse apoio incondicional é percebido pelo sujeito, visto que, o animal não analisa e não emite 

julgamentos. 

Elenca Dotti, (2005 apud CAETANO, 2010), o conceito de Atividade Assistida por 

Animais e de Terapia Assistida por Animais dependendo do foco que está sendo trabalhado. 

Já em 1996, a organização americana Delta Society buscou colocar uma definição correta 

para designar a realização de atividades com animais. Desta forma, a pesquisadora e autora 

definiu esta interação como Atividade Assistida por Animais e Terapia Assistida por Animais. 

Ferreira (2012 apud PEREIRA, 2017) mostra que, a terapia assistida por cães traz
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muitos benefícios para as pessoas. Mas, comumente é indicada especialmente para crianças, 

pela facilidade da interação, relação vincular e da comunicação entre ambos, o que estimula o 

desenvolvimento da autoestima. 

Ainda, evidencia que na atualidade, em uma sociedade moderna, cavalos, cães e 

gatos são apontados como “animais de companhia” por estabelecerem fortes vínculos 

emocionais com os humanos e a recíproca se faz presente. De todos estes animais, os cães e 

gatos são os desejados por uma família. Mas o cão recebe primazia sobre o gato. 

Caetano (2010) Muitos pesquisadores tem a preocupação de se aprofundar nesses 

mecanismos de ação que explicariam o papel positivo dos animais para as pessoas. Nessa 

trajetória esbarram na vida afetiva, assim como nas relações vinculares, pois sem afetividade e 

com relações pobres e/ou deficitárias, não gera desenvolvimento, tampouco a aprendizagem. 

Entretanto, Caetano (2010) coloca que, muitos autores apontam que o repertório 

desses animais se mostra amplo; incluem os comportamentos relacionados em uma lista 

preparada anteriormente. Esta lista inclui: o papel do vínculo; ações e/ou expressões 

mediadoras; o depositário das emoções; um instrumento vivo para aprendizagem de novas 

estratégias e formas de pensar e agir. 

Chagas (2009) discute que, a efetividade deste estudo para a Psicologia mostra-se 

como uma disponibilidade do animal para resgatar a saúde e do bem-estar da criança. Mostra 

também, que todos os mecanismos são válidos, os profissionais e os sentimentais para a 

recuperação da autoestima e para a inserção do prazer em estar vivo. 

 
2.3 TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES 

 
Segundo Lantzman (2004), o homem geralmente se vincula a um animal e, sempre o 

animal doméstico acompanhou o ser humano e sua família; participando de atividades de 

pesca; caça; passeios. Torna-se assim, uma companhia, um guarda, onde cuida das pessoas 

com as quais se encontra vinculado. Na evolução da civilização, algumas espécies de animais 

foram domesticadas. Assim os hábitos e estilo de vida dos animais foram modificados. 

Ainda Lantzman (2004, p.122) coloca que o registro histórico mais antigo até hoje 

encontrado sobre essa relação é a descoberta de um túmulo em Israel datado de 12 mil anos 

atrás, onde foi encontrado o corpo de uma mulher idosa enterrada com sua mão segurando um 

filhote de cachorro. 
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Caetano (2010) enfatiza que, alguns dos objetivos alcançados pela terapia assistida 

por animais é o desenvolvimento da socialização. Esta relação entre a interação de crianças e 

animais gera benefícios, pois a criança em contato direto com uma relação afetiva constante 

fica aberta e receptiva para outras formas de vínculos, com pessoas e mesmo com a 

aprendizagem, como mostra Chamat (2004) sobre os benefícios do vínculo. 

Nessa questão dos benefícios, a autora elenca que, uma criança que não aprende a 

leitura e escrita deve isso à problemática vincular familiar. Quando há uma relação vincular 

sólida familiar, esse vínculo será transferido para o Ser que Ensina e consequentemente para o 

conhecimento, assim passando a aprender. 

Desta forma, o cão pode proporcionar a criança um efeito tranquilizador, de 

receptividade para a relação entre ambos, pois não gera ansiedade e tampouco conflitos. Por 

esse motivo a literatura aponta que, em caso de déficits no desenvolvimento, a terapia 

assistida com o cão (TAC) leva ao desenvolvimento do infante. 

Corrobora esta colocação Dotti, (2005 apud CAETANO 2008) apontando que, esse 

tipo de terapia pode ser instalado nas crianças com déficits no desenvolvimento em outras 

relações com animais fora da escola. Esta autora promove toda essa discussão atendendo ao 

que determina a Declaração Salamanca (1994). Essa lei discute a obediência ás práticas 

educativas, no que se refere a crianças com necessidades específicas. Determina os Princípios, 

Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. 

Para Kawakami (2002, apud CAETANO, 2010), muitas técnicas, com animais 

podem causar benefícios, como se explica abaixo: 

 
[...] dar nomes aos filhotes ou chamar os animais pelo nome são excelentes 

exercícios fonoaudiológicos a pacientes que possuem dificuldade de falar. 

Aqueles que não falam são estimulados a produzir expressões vocais; Fazer o 

paciente acariciar, pentear e jogar bola para o cão é um ótimo exercício de 

coordenação de movimentos, além de ajudar a controlar o estresse, diminuir a 

pressão arterial e reduzir os riscos de problemas cardíacos. [...]. (KAWAKAMI, 

2005, apud CAETANO, 2010) 

 

Em relação ao uso dos animais para a comunicação e interação das crianças, na 

prática podem se ver nas brincadeiras entre o infante e o cão. Nestas brincadeiras as crianças 

dividem a comida com o amigo cachorro, assim fortalecendo a união. 

Segundo Kawakami (2002), quando a criança não conhece o animal; isto é, o 

referido não faz parte do seu contexto familiar, ambos se sentem inibidos, no primeiro 

contato. Mas a curiosidade é maior que o temor, pois vai se aproximando até ser aceita. Já o 

animal que não é agressivo vai permitindo a aproximação e ambos se tornam amigos. 
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Elenca Dotti (2005), o conceito de Atividade Assistida por Animais (AAA) e de 

Terapia Assistida por Animais (TAA) dependendo do foco que está sendo trabalhado. 

Esclarece que, os que trabalham com essa terapia deve conhecer bem a problemática da 

criança; deve haver contatos com organizações semelhantes; estarem munidos do espírito 

afetivo para se atingir os objetivos. 

Neste trabalho, todas as atividades da organização devem ser documentadas, 

inclusive as técnicas utilizadas e os objetivos, mas tudo deve ser registrado. Evitando assim, a 

perda de dados e a falta de coesão entre uma atividade e outra, o que implicaria em fracasso 

total. 

Colosio (2009) discute que, não poderia ser de outra forma, visto que, o conceito não 

evolve capacidade de raciocínio, mas as habilidades do animal em se comunicar de forma 

comprometidamente afetiva. O que importa são os objetivos a serem alcançados mediante um 

registro de todas as atividades. Envolve essa prática, o cuidado de manter todos osdocumentos 

em arquivo, de qualquer natureza, inclusive os encontros terapêuticos. 

Discute Dotti (2005, apud CAETANO, 2010), os encontros oportunizam a 

movimentação, um relacionamento de entretenimento. Nesse contexto expressa que, a AAA: 

 
[...] é um conceito que envolve a visitação, recreação e distração por meio de contato 

direto dos animais com as pessoas. São atividades desenvolvidas por profissionais 

treinados que levam seus animais às instituições, para uma visita de 

aproximadamente uma hora semanalmente. São atividades que desenvolvem o início 

de um relacionamento, propõem entretenimento, oportunidades de motivação e 

informação a fim de melhorar a qualidade de vida. (DOTI, 2005, apud CAETANO, 

2010). 

 

Segundo Caetano (2010), a Terapia Assistida por Animais (TAA), no sentido de 

proteger o contato entre ambos e a saúde do animal exige que haja um acompanhamento, bem 

como um planejamento multidisciplinar por fisioterapeutas; psicólogos; médicos; outros que 

utilizam os animais como técnica de intervenção em um tratamento. 

Envolve serviços da área médica e outros, que utilizam o animal como parte do 

trabalho e do tratamento. A TAA é dirigida e desenhada pra promover a saúde física, social, 

emocional e/ou funções cognitivas. É um processo terapêutico formal com procedimentos e 

metodologia, amplamente documentada, planejada, tabulado, medido e seus resultados 

avaliados. Pode ser desenvolvida em grupo ou de forma individual. (DOTTI, 2005, p. 30) 

Como essa terapia é direcionada para promover a saúde física, social, emocional e 

das funções cognitivas da criança e/ou paciente deve promover um acompanhamento de um 
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médico veterinário para fazer acompanhamento da saúde dos animais que participam das 

atividades. 

Leal e Natalie (2007) evidenciam em seus relatos que as intervenções com auxílio de 

animais como a AAA e a TAC, os quais visam promover atividades que contribuam para a 

saúde e o bem-estar dos indivíduos. Neste trabalho se faz com as funções: motivacional, 

educacional, lúdica e/ou terapêutica. Intervindo no funcionamento físico, social, emocional e 

cognitivo. 

Lantzman (2004) elenca que, essa utilização de animais com fins terapêuticos se 

mostra aceita pelos profissionais das áreas de Saúde e Escolar, mas já chega aos hospitais, 

embora muitos profissionais desconheça a técnica. Entretanto cabe destacar que, o uso de 

animais na AAA e na TAC vai promovendo melhoras significativas nas pessoas e nos 

ambientes. 

 
2.4 O PAPEL DO VÍNCULO NA TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES 

 

 
Silva (2016) aponta que se fala muito em Direitos Humanos, tampouco se referem aos 

direitos dos animais com enfoque o que é objeto de intervenção auxiliar na recuperação dos 

deficientes físicos. Entretanto existe a teoria dos “Direitos Animais”, a qual também é 

defendida, pelo filósofo Tom Regan, que é discutida por Oliveira (2004). Além disso, a 

UNESCO, em Assembleia em janeiro de 1978 em Bruxelas, a Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais (UNESCO, 1978). 

Com a mudança do mundo e a evolução das tecnologias, na atualidade faz-se urgente 

repensar a organização da sociedade, os significados atribuídos à Natureza, seus modos de 

produção e de consumo, a maneira de gerir os recursos naturais, a Ciência e, sobretudo, o modo 

como lidamos com os outros seres. Mas tal temática torna-se foco de pesquisa por parte dos 

pesquisadores e autores. 

Silva (2018) discute que, para compreender a temática relativa à relação homem 

animal, os domesticados se verifica que socialmente, nada foi feito a respeito e são poucos os 

seus “Direitos Animais”. Ao mostrarmos em pesquisas que, os animais têm um interesse 

moralmente significativo na sociedade como seres vivos, mas não como seres sujeitados ao 

homem. Isto faz com que se repensemos o status quo (a posição que ocupa na sociedade e sua 

moral). 
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Oliveira (2004) discute a teoria dos “Direitos Animais”, a qual também, é defendida, 

pelo filósofo Tom Regan. Apresenta: “[...] a coerência como expressão de uma exigência 

racional, deve fundamentar os direitos morais de animais humanos e não-humanos a partir do 

princípio de igualdade”. 

Mas pelo que se observa na sociedade, com base nas colocações dessa última autora, 

essa igualdade tão falada fica apenas nas palavras, embora exista uma legislação que respalda 

os direitos dos animais. Alguns animais, especificamente mamíferos têm em comum é o fato 

de encontrarem estes submetidos à vontade do homem. Sendo assim, o princípio de igualdade 

como fundamento da legislação humana leva a cogitar os critérios que são utilizados. 

A terapia facilitada por inclusão de cães faz parte das novas modalidades de 

intervenção. Estas abrem caminhos para o estudo da relação homem-animal e, para 

intervenções terapêuticas. Consultando a literatura especializada se pode verificar que, a 

intervenção assistida por animais se transformou em uma técnica denominada de cinoterapia. 

Nesta, segundo Oliveira (2004), o cão é utilizado como instrumento de estimulação 

para os órgãos sensoriais (visão, audição, olfato, tato), sentido cinestésico e sistema límbico, o 

abaixo descrito. O praticante necessita de auxílio do terapeuta e vice-versa, a fim de dirigir o 

contato para o objetivo desejado, com atividades planejadas. São trabalhados: a relação 

vincular; aproximação; manipulação do animal; o contato entre o cão e o sujeito. 

 
Quadro 03- estimulação obtida 
 

Fonte: DOTTI (2005) adaptado. 
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Segurança 

IGNIFICATIVA 
MUDANÇAS 

S S PROMOVE 

CINOTERAPIA 
PAPEL 

DO 
 

VÍNCULO 

Para a referida terapia o cão é coterapeuta atuando como um diferencial na intervenção 

com a pessoa. Facilitando na realização de situações lúdicas de aprendizagens; na aplicação de 

técnicas que despertam o interesse da pessoa estimulando a motivação para aprender. Bem 

como estimular atividades de tratamento físico, psíquico e emocional da pessoa com 

necessidades específicas. 

O praticante se submete a atividades planejadas e anteriormente estruturadas, a fim 

de que se possam alcançar os objetivos propostos. Desta forma, pode envolver todo o esquema 

corporal e cognitivo juntamente com o animal. 

 
Quadro 04 – vínculo na cinoterapia 

 

Fonte: Dotti (2005) 

 

 

O quadro exposto explicita o que a Cinoterapia promove, e segundo Dotti (2005), ela 

embasada no vínculo animal/criança dá sustentação para os momentos difíceis para a criança, 

pois se torna a sua base de suporte afetivo/emocional, em situações aversivas que se necessita 

de apoio para se manter integrado. 

Desperta o interesse por tudo, como especifica Chamat (2004), pois o interesse 

desperta a motivação e embasada em um forte vínculo, a criança aumenta a estima e passa a 

se valorizar, assim quebrando as barreiras cognitivas para a aprendizagem. 

Dotti (2005) mostra que, desta forma acaba trabalhando várias áreas deficitárias no 

sujeito, as quais são: 

a) Ser um elo e/ou elemento de ligação entre a aprendizagem e os estudos 

acadêmicos. Fazendo com que haja a conciliação com as diferentes áreas do saber; 

b) Promover a conscientização tendo em vista a construção de atitudes de respeito; 

responsabilidade; preservação à vida de todos os seres vivos; 
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c) Servir de base de apoio, pela relação vincular; servindo constantemente de suporte 

emocional; motivado pela aceitação incondicional; 

d) Propiciar prazer e satisfação, o que promove a inserção da criança, nos conteúdos 

escolares; sendo participante dos temas transversais, como meio ambiente; 

envolvimento da família nas relações vinculares; a importância da ética; a 

educação de sentimentos. Desta forma auxilia no trabalho de socialização, pois a 

comunicação fica ampliada, assim inserindo e trabalhando os valores de cidadania. 

 
A cinoterapia não pretende substituir nenhum tipo de tratamento e/ou trabalho 

paralelo, que envolve o paciente, a família e, principalmente, o vínculo com os animais. 

Quando crianças e animais estão juntos, a observação de benefícios se fazem presentes, assim 

como uma relação coesa e sólida. 

Entretanto se faz importante ressaltar que, não somente o cão treinado para o 

processo em cinoterapia, mas também o animal que se tem em casa. Isso quer dizer que o 

animal adotado pela família, que recebe bons tratos auxilia a criança a se desenvolver, pois, 

no caso de vínculos fragmentados e não coesos, ele substitui essa falta sendo o ponto de apoio 

e/ou o elemento de sustentação do afetivo e do emocional do infante. 

 
2.4 A LEGISLAÇÃO DE AMPARO À CINOTERAPIA 

 
 

2.4.1 Declaração de Salamanca 

 
 

Foi promulgada na Espanha em 1994, a partir dessa declaração ouve muitas reflexões 

sobre as necessidades educacionais especiais dos indivíduos. Estes passaram a receber 

tratamento diferenciado sendo respeitados. Esta lei objetivou um melhor desenvolvimento 

social e educacional dos sujeitos com necessidades especiais; dando ênfase à criança. 

Preocuparam-se na discussão com a acessibilidade, a qual passou a ser discutida, 

assim determinando sua aplicação para todos os indivíduos menos favorecidos. Assim, a 

educação sofreu uma remodelação, pois aqueles que não eram assistidos passaram a ter uma 

educação de adaptação social. 

A declaração de Salamanca em 1994 veio mudar o cenário da educação, pois apontou 

aos países a necessidade de políticas públicas e educacionais que venham atender a todas as 

pessoas de modo igualitário, independente das suas condições pessoais, sociais, econômicas e 
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socioculturais. A declaração destaca a necessidade da inclusão educacional dos indivíduos 

que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Todo o conteúdo referente ao atendimento pleno dos indivíduos com necessidades 

especiais remodelou a educação no Brasil, pois promoveu a acessibilidade aos menos 

favorecidos. Cabe dizer que a declaração de Salamanca alavancou o respeito que estava 

adormecido nas pessoas, pois primou por uma educação para todos, de forma igualitária, sem 

distinção, de credo, raça, nível social e cultural, enfim uma relação igualitária, sem apontar os 

diferentes. 

A partir do documento declaração De Salamanca de 1994 houve a evolução da 

educação inclusiva, dando ênfase às relações de igualdade que se tornou uma base sólida para 

o processo de inclusão escolar e uma educação igualitária a todos os indivíduos da sociedade. 

Sassaki (2012), discute que, devido a essa declaração os educadores passaram a 

refletir sobre as reais necessidades educacionais especiais dos indivíduos, cuja situação 

passou a ser respeitada. Assim as escolas brasileiras tiveram que estudar em conjunto as 

situações e o que se poderia dar de melhor para o aluno. 

 
2.4.2 Leis de diretrizes e bases da educação (LDB) 

 

 
Essa lei em Brasil (1996) estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  Em 

seus artigos iniciais já elenca sobre a educação brasileira, a qual abrange os processos 

formativos da vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa. Ainda estabelece que, a educação deve ir ao encontro das organizações da sociedade 

civil. 

Em seus incisos primeiro estabelece que, a citada disciplina a educação escolar, que 

se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições culturais. Mas isso 

não quer dizer que a família fica excluída do processo educacional do aluno, pelo contrário 

reforça a participação familiar na educação do filho. 

Já no inciso segundo estabelece que, a educação escolar deverá se vincular ao mundo 

do trabalho e à prática social. Desta forma, o aluno não receberá ensinamentos somente na 

escola, mas na sociedade, de forma planejada, segundo os parâmetros curriculares em Brasil 

(1996). 
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2.4.3 Parâmetros curriculares e a aprendizagem 

 

 
Segundo os Parâmetros Curriculares o ensino proposto pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação busca sempre ir ao encontro do objetivo maior do ensino fundamental. Fica 

disposto que esse ensino é o de propiciar a todos os alunos uma formação básica para o 

exercício da cidadania. Gerando aprendizagem para: 

 
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 
gratuito na Escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 

 

Pelo exposto se verifica como os atuais dispositivos relativos à organização 

curricular da educação escolar percorrem uma trajetória para conferir ao aluno, a efetivação 

dos objetivos da educação democrática. 

Este foi criado, porque a educação se encontrava muito defasada, pois até os alunos 

que conseguiam completar os oito anos do ensino fundamental acabavam revelando menor 

índice de conhecimento do que se espera de quem concluiu a escolaridade obrigatória. A 

aprendizagem dos citados alunos leva a conjeturar que, estes aprenderam de forma 

insignificante e os que aprenderam não conseguiam a inserção no mercado de trabalho na 

sociedade. 

Diante essas deficiências do processo de ensino e aprendizagem, ainda cabe 

questionar a educação recebida por alunos com necessidades especiais. Estes eram relegados 

ao desinteresse geral pelo trabalho escolar, não inserindo a motivação nestes alunos. A 

Educação de forma geral se encontrava centrada apenas na nota e na promoção.  A 

memorização e o entendimento (assimilação) não eram estimulados havendo assim, o 

esquecimento precoce dos assuntos trabalhados. 

Na medida em que o princípio da equidade estabelecido pelos parâmetros 

curriculares ficou reconhecido a diferença e a necessidade de prover condições diferenciadas 

para propiciar a aprendizagem. A garantia de uma formação de qualidade para todos, em uma 

realidade com características tão diferenciadas. Assim sendo essa nova filosofia 

implementada na Educação Brasileira fica o ensino com valorização das 
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peculiaridades culturais e regionais. 

Diante destas colocações, ainda cabe ressaltar que, a LDB (BRASIL,1996) 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não se refere à meios de se trabalhar 

com aninais como forma de reabilitação, para alunos com necessidades especiais. Tampouco 

se refere a encaminhamentos para os alunos serem trabalhados de forma diferenciada, muito 

menos recebendo estimulação através do vínculo com o animal, que é a cinoterapia. 

Amaral (2016), discute que, os parâmetros curriculares estabelece um trabalho 

abrangente denominado de temas transversais, os quais devem ser desenvolvidos de acordo 

com as características da população escolar e as necessidades do meio ambiente social. Desta 

forma, os alunos com necessidades especiais podem ser trabalhados no programa de 

Atividade Assistida por Animais. 

Os temas transversais se referem a assuntos que aparecem transversalizados em áreas 

determinadas do currículo, que se constituem na necessidade de um trabalho mais 

significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Não são princípios atemporais, pois 

o seu desenvolvimento depende de estarem os programas e planejamento em consonância 

com a realidade social, necessitando que, a avaliação e revisão, a ser coordenado pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) disposto em Brasil (1997). 

Elenca Amaral (2016), que a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de saúde 

determina que, o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento 

científico e tecnológico faz com que, todo o avanço e mudanças sociais devem, sempre, 

respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser humano. 

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que desvendou outra percepção 

da vida, dos modos de vida, com reflexos não apenas na concepção e no prolongamento da 

vida humana, como nos hábitos, na cultura, no comportamento do ser humano nos meios 

reais e virtuais disponíveis e que se alteram e inovam em ritmo acelerado e contínuo; 

Arruda (2015) discute que, na busca do bem estar, benefícios e desenvolvimento do 

potencial para o ser humano, em uma sociedade inclusiva e democrática deve haver acima de 

tudo o respeito à diversidade cultural. Todo o progresso científico e tecnológico, os quais 

implicam em benefícios, atuais e potenciais para o ser humano, implica na promoção do bem- 

estar e da qualidade de vida. Ainda mais deve promover a defesa e preservação do meio 

ambiente, para as gerações. 

Cabe destacar que, esse material elencado tem suma importância para o psicólogo 
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escolar atuar na orientação dos professores. Mas haverá resistências por não constar na LDB, 

entretanto consta nos parâmetros curriculares, que propõe a execução de trabalhos 

desenvolvimentistas. 

De acordo com a população escolar e a comunidade onde a escola se encontra 

inserida, segundo os parâmetros curriculares, esse tipo de atividade pode ser desenvolvida 

através dos temas transversais, onde se pode desenvolver um bom trabalho. 

 

2.4 O VÍNCULO E A PERDA 
 

2.4.1 O vínculo 

 

 
Millan, C. (2013 apud AMARAL, 2016) explica que, os benefícios do vínculo 

afetivo na interação entre o homem e o cão se faz imprescindível. Ocorre nos processos de 

interação, que impulsiona a socialização e aprendizagens com pessoas com necessidades 

especiais. 

Essa colocação vem mostrar que, a cinoterapia se trata de uma técnica inovadora e 

terapêutica, a qual é realizada com o auxílio do cão atuando como coterapeuta. Essa terapia 

com o cão enfoca a prática lúdica diferenciada. Esta prática auxilia no processo inclusivo, 

pois traz inúmeros benefícios ao aluno. Pela relação afetiva estabelecida com o cão, este se 

torna uma base sólida para se apoiar, sendo assim, uma prática social transformadora. 

Amaral (2016) discute a cinoterapia como prática social, com todos os benefícios que 

traz a afetividade estabelecida entre o ser humano e um cão. Ambos se vinculam com 

reciprocidade; isto é, ao desejo, à angústia e às inquietações que os assolam. Um trabalho que 

se baseia na legislação para a educação inclusiva, que visa ao processo de desenvolvimento 

global do aluno com necessidades especiais. Visa também desenvolver o aluno nos aspectos 

motor, cognitivo e afetivo. 

A fim de limitar o trabalho do animal e evitar um tratamento cruel aos animais, a 

UNESCO, em Assembleia em janeiro de 1978 em Bruxelas, a declaração universal dos 

direitos dos animais. Uma ação que tem como princípio fundamental a preservação de todos 

os animais, pois estes não são humanos e merecem viver segundo seus instintos respeitando a 

sua natureza. Além de garantir o respeito ao animal, ainda são abolidas todas as formas de 

exploração pelos seres humanos (UNESCO, 1978). 

Gadotti (2000) discute sobre a educação e enfatiza que esta não é simplesmente um 

processo intelectual, mas que vise ao desenvolvimento integral da pessoa. (GADOTTI, 2000 

P.10) Isto inclui: “[...] inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade 
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pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa”. 

“Para isso não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo”. 

A cinoterapia, como estratégia lúdica, leva à retomada da infância pelo desejo da 

brincadeira e alegria que desperta nos corações das pessoas. Assim esta foi inserida nos 

planejamentos do Atendimento Educacional Especializado, pois, o cão, além de oferecer 

companhia e amor incondicional, ele aceita seu dono mantendo vínculos saudáveis e laços 

estreitos de afeto. 

Millan (2013 apud AMARAL 2016) alerta que se deve avaliar o nível de energia do 

cão para a função de coterapeuta. Ao escolher um cachorro, pense no seu nível de energia pela 

observação. Acrescenta que, ao escolher um cachorro com nível de energia muito alto ou 

muito baixo, os dois ficarão frustrados no trabalho. Por isso, essa tarefa da escolha deve ser 

cuidadosa. 

Amaral (2016) discute que, para as atividades relativas à cinoterapia, é importante 

pensar no cão sem preconceitos. Elenca que, a escolha do cão deve levar em consideração 

todas as etapas a vencer no trabalho de Cinoterapia. 

A cinoterapia se aproxima da teoria de Wallon (1995), sobre o Desenvolvimento 

Humano. Esta se mostra importante no estudo do vínculo entre ser humano e animais. Wallon 

(1995 apud AMARAL 2016) discute os mecanismos para investigar o papel da relação entre a 

afetividade e cognição para o desenvolvimento holístico do ser humano. Explica que, nessa 

teoria, o estudo das etapas que a criança percorre denunciará a presença da afetividade como 

elemento desencadeador. 

Amaral (2016) explica que dos sentimentos sentidos, a afetividade é a mais 

abrangente ocorrendo no desenvolvimento humano. Sendo responsável pelo desenvolvimento 

da cognição, pois sem afetividade e/ou vinculação, segundo Chamat (2004), o sujeito não 

aprende. 

Freud (1913-1914) explana que, a psicanálise explica como se dá o desenvolvimento 

psicossexual da criança. Discute que, desde o nascimento, a criança demonstra o seu 

sentimento emocional de objeto bom e de objeto mal. O mal-estar gerado pela ausência do 

objeto bom, ou seja, o não atendimento das suas necessidades básicas e principalmente no 

afeto, a criança vai “se construindo” como sujeito; vai se amando; gostando do seu ego e 

estabelecendo uma relação saudável consigo mesmo. 

Caso viva uma situação de fragmentação no vínculo, onde a afetividade se mostra 

ausente, isso repercutirá na relação com o “outro”; nas pessoas de seu convívio e da 

sociedade. Consequentemente afastará a pessoa da busca pelo conhecimento. 
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2.4.2 A perda 

 

 
Abreu et al. (2008) aponta que, o animal, na cinoterapia ocupa um lugar especial no 

âmago dos sujeitos em convívio, seja em TAC, seja em AAA e/ou seja, em TAA. Se um 

vínculo é formado na relação entre ambos, esta se torna prazerosa e acrescenta a ampliação do 

potencial do atendido. No caso de crianças, quando uma sessão é desmarcada causa uma 

tristeza no envolvido, como se perdesse algo. 

Acrescenta que, quando o animal de estimação adoece e fica em seu canto 

repousando, a criança e os adultos já se preocupam. Se houver um agravamento da situação e 

culminar com a perda deste, todos sofrem muito, principalmente aqueles mais ligados 

afetivamente ao animal, devido a uma ausência que dará lugar a um vazio. 

Chamat (2004) discute que uma relação vincular rompida faz com que, os vínculos se 

tornem fragmentados, isto é; as relações vinculares se mostram com rupturas, pois neste caso, 

as consequências impedem a continuidade na vinculação. Há um rompimento nos fatores 

motivacionais predominando o desinteresse. 

Guida (2011 apud SANTOS et al., 2012) colocam que, a recíproca também é 

verdadeira, pois a ausência daquele sujeito no trabalho pode adoecer o animal. Quando o 

vínculo está forte e o paciente deixar de ir, seja por motivo de doença ou outros 

impedimentos, o cão pode adoecer. Assim, nestes casos muitos cães ficam depressivos e 

devem ser medicados com antidepressivos. 

Os autores colocam que havendo uma impossibilidade de continuação do trabalho 

com o cão, este deve ser substituído, mas tomando-se o cuidado de propiciar nos primeiros 

atendimentos, um trabalho voltado para o estabelecimento do vínculo entre animal e sujeito. 

Silveira (1982) explica que, quando acontece uma situação de fragmentação no 

vínculo, não haverá a afetividade, que se mostrará ausente. Este fato repercutirá em todas as 

relações vinculares e no desenvolvimento, pois não haverá interesse e nem motivação para 

aprender. 

Assim sendo o desenvolvimento, através da execução de trabalhos fica em  segundo 

plano, mas logo que houver o estabelecimento dessa relação vincular, o trabalho pode ser 

retomado. 
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2.5 CONTRIBUIÇÕES DA CINOTERAPIA PARA A PSICOLOGIA 
 

 
Discute Caetano (2010), que terapeutas e profissionais da saúde estão utilizando 

cachorros e outros animais no auxílio e incentivo no tratamento de seus pacientes. Estudos 

mostram que a presença dos bichos nesses casos promove sensação de bem-estar e 

socialização. Contudo, quanto às especificidades da AAA/TAA no campo psicológico, os 

estudos ainda são escassos. 

No setting terapêutico, a simples presença do animal já garante benefícios muito 

significativos. Dentro de casa a presença de um amigo de quatro patas também é muito boa. 

Isto porque os animais são reguladores emocionais, pois o animal não julga e tampouco 

critica. As crianças que têm contato com pets que se trata de uma raça não agressiva e emana 

muito afeto; são mais seguras e felizes, além de aprenderem a responsabilidade. 

Caetano (2010) discute que, na Psicologia, este trabalho tem efetuado inúmeras 

contribuições para o bem estar dos pacientes. Destacando dentre as mais citadas, que são as 

mudanças: comportamentais; sentimentais; afetivas; sociais; de melhoria na qualidade de vida 

e saúde do pacientes. 

Elenca que, a relação homem animal no âmbito da terapia auxiliada é mediada por 

animais, especificamente, o cão. Com esse trabalho tendo cão como mediador e coterapeuta; 

buscam-se possíveis contribuições da Psicologia no trabalho com animais. 

Explica que, no trabalho aplica-se a TAA. Sua utilização se deve ao fato de que o cão 

treinado para esse trabalho não demonstra agressividade e sim afetividade. Todas as vezes que 

as crianças em déficit na aprendizagem, seja por ausência de memorização, seja por medo de 

fracassar, ela passa a atuar nas atividades. 

Segundo Chamat (2004), isso se deve ao fato da criança não se sentir ameaçada, onde 

o ego cede em suas defesas, assim permitindo a criança a trabalhar e gradativamente crer que 

sabe fazer. Desta forma, a sua autoestima é aumentada e com ela o interesse por coisas 

desconhecidas. 

Com esse trabalho, como o ego não se sente ameaçado porque o vê impregnado de 

ludicidade, não haverá temores a coisas novas, pois devido ao interesse, a sua motivação é 

aumentada e penetra no desconhecido, que é o conhecimento. 

Silveira (1982), neste contexto, se pode acrescentar que, a criança com dificuldade na 

percepção é trabalhada com o cão a percepção cinestésica, juntamente com o sistema límbico 

que é responsável pelas emoções. Assim repercutindo no cerebelo ampliando a memória e o 

equilíbrio físico e psíquico. 
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3 METODOLOGIA 

 

 
Metodologicamente este trabalho tem por base uma revisão bibliográfica sistemática, 

onde o mesmo se utilizou de pesquisas em bases de dados seguido de uma análise dos artigos 

achados através de critérios de inclusão e exclusão. Tratando-se de uma pesquisa que 

conforme Gil (2010) baseia-se em materiais anteriormente publicados para a repercussão de 

novas informações. 

O material que irá ser utilizado nesta pesquisa sistemática terá por base artigos, 

TCCs, dissertações, teses e livros. As bases de dados nacionais (idioma português) 

consultadas para esta pesquisa foram: BvS, Periódicos CAPES e google acadêmico, e 

biblioteca pública e particular, utilizando as palavras-chave: Terapia assistida por cães; 

Intervenção assistida por animais; Vínculo de interação humana e animal; cinoterapia. 

Os critérios de inclusão dos artigos foram estabelecidos pelos aspectos convergentes 

e divergentes; isto é pelo careamento dos artigos lidos e fichados seguindo o método 

hipotético dedutivo de Lakattos; Marconi (2005), o qual permite que os artigos lidos sejam 

abstraídos em sua essência e hipotetizado. As hipóteses serão confirmadas ou refutadas 

permitindo assim discorrer sobre a essência das mesmas. 

 Artigos do período 2006 à 2018 

 Artigos na língua vernácula 

 Área de pesquisa: psicologia, saúde e educação 

 

Para seleção dos matérias foram adotadas três etapas. A 1ª etapa consiste na leitura 

de títulos, na 2ª a leitura do resumo, na 3ª e na última etapa a leitura na integra. 
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4 RESULTADOS 

 

Após realização da pesquisa utilizando as palavras chaves, e adotando os critérios de 

inclusão, e aplicando as três etapas, restaram o total abaixo, para cada repositório: 

BVS: 2 artigos utilizados 

Google acadêmico: 6 artigos utilizados 

O total de 8 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e que embasaram esta 

pesquisa, porém há outros artigos que não foram citados neste estudo, mas que contribuíram 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Quadro 3 - Artigos utilizados na revisão sistemática sobre cinoterapia 
 

Autores Ano Objetivo Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILVA, C. N. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 

 

 

 
Analisar a eficácia da 

Cinoterapia, como método 

educacional e terapêutico. 

 

 

A Cinoterapia pode não promover 

a cura do praticante, mas traz 

tranquilidade, alegria e segurança, 

reduzindo o impacto e o estresse 

gerados pela doença. A realidade 

é que as possibilidades se 

mostram infinitas, em virtude dos 

diversos benefícios   para  a 

humanidade, ou seja, para a 

comunidade em que o paciente 

vive.  Através da Cinoterapia, 

busca-se oferecer uma melhor 

qualidade de  vida para a 

comunidade,   visando 

desenvolver uma técnica 

diferenciada  aos pacientes, 

proporcionando uma reabilitação 

global. 

 

 

 

 

 

 
FERREIRA, A.P.  

Gomes, J. B. 

 

 

 

 

 

 
2017 

 

 

 
Realizar um levantamento 

histórico da Terapia Assistida 

por Animais e dissertar sobre 

suas características e 

contribuições à psicologia 

clínica. 

Pôde-se constatar que a partir da 

sistematização do histórico da 

Terapia Assistida por Animais, 

evidencia-se a importância da 

TAA como beneficiadora de 

milhares de pessoas. A 

importância da interação, da 

cumplicidade existente entre o 

homem e animal, é evidenciada 

no estudo, o que demonstra que 

tais atividades ou terapias devam 

ser mais difundidas, estudadas e 

trazidas aos meios acadêmicos. 

continua 
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continuação 

 

 

 

 

 

 

PEREIRA, F. S. 

G. 

 
 
 
 
 
 

2017 

 

 

 

Comprovar, a partir da 

pesquisa bibliográfica e 

também de campo, que a 

Terapia Assistida por cães 

auxilia na inclusão social e 

no desenvolvimento de 

crianças com necessidades 

especiais. 

As pessoas com necessidades 

especiais eram pensadas como 

serem aquém da população dita 

“normal”. A terapia assistida por 

cães, mostrou em toda sua 

extensão  desta pesquisa, tanto 

bibliográfica como de campo, que 

colabora muito para a autoestima, 

autoconfiança, identidade e 

independência de pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTENARO, 

F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 
Apresentar contribuições de 

uma Intervenção 

Assistida por Cão (IAC) 

para a facilitação do 

processo comunicativo de 

uma criança com 

paralísia cerebral associada 

à deficiência intelectual, no 

contexto de uma APAE 

(Associação 

dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais). 

Resultados obtidos indicam que, o 

entorno afetivo gerado pela 

presença do elemento cão e da 

pesquisadora contribuíram, 

durante os momentos de 

dificuldade da criança, com o 

surgimento de sinais de fala 

egocêntrica e, posteriormente, 

com atitudes voluntárias e com a 

facilitação da escrita de algumas 

letras. Esses resultados sugerem 

que estudos de práticas 

pedagógicas como a IAC podem 

tornar o ambiente pedagógico 

diferenciado, agradável e afetivo. 

Assim, estudos como esses 

podem ser base para que escolas 

de educação  especial 

redimensionem suas práticas. 

 

 

 

 

 

FERREIRA.J.M. 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

Interesse pelo estudo da 
vinculação entre as pessoas 

e animais e a deficiência 
como uma maneira de ser e 

estar no mundo, a partir de 
uma condição diferenciada 

com a qual o indivíduo 
organiza sua vida. 

A cinoterapia não pretende 

substituir nenhum tipo de 

tratamento convencional de 

pacientes com autismo, síndrome 

de down, deficiência mental, 

paralisia cerebral, deficiência 

física, ou qualquer outra. Trata-se 

de   um   trabalho paralelo, que 

envolve o paciente, a família e, 

principalmente, o vínculo com os 

animais. 

Continua 
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Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEREDIA, V. 
Vivaldini. 

Oliveira, B. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a sociabilização da 

criança/adolescente com 

deficiência intelectual em 

terapia assistida por 

animais, (TAA), assim 

como verificar a opinião de 

pais/responsáveis e 

terapeutas sobre essa 

terapia. 

Os resultados dos meios 

utilizados convergem-se no 

sentido de apontar a validade da 

TAA como facilitadora da 

Sociabilização das crianças e 

adolescentes com deficiência 

intelectual aumento de sua 

motivação e engajamento às 

intervenções, assim como 

também repercussões positivas à 

autonomia, em seu humor e em 

sua organização cognitiva 

temporal e narrativa linguística. 

Os terapeutas ressaltam o 

componente lúdico presente nas 

intervenções, o qual facilita 

atingir os objetivos terapêuticos. 

Os pais dos atendidos por essa 

abordagem, de forma unanime 

referem que os filhos demonstram 

motivação e maior autonomia 

frente aos requerimentos da vida 

diária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAETANO,S. 
C. E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

 

 

 

Compreender  a relação 

homem animal no âmbito da 

terapia auxiliada e mediada 

por   animais, buscando-se 

possíveis contribuições da 

Psicologia. Também busca 

compreender o que é a TAA 

(Terapia Assistida por 

Animais) e sua utilização. 

Pode-se constatar a relevância do 

tema e a sua emergência no meio 

acadêmico. A utilização de 

animais com fins terapêuticos já 

chega aos hospitais, instituições 

que trabalham com saúde, 

escolas, dentre outros, sempre 

promovendo melhoras 

significativas nas pessoas e nos 

ambientes. Com relação à 

Psicologia pode-se verificar 

inúmeras contribuições, 

destacando- se as mais citadas: 

mudanças comportamentais, 

sentimentais, afetivas, sociais e de 
qualidade de vida e de saúde. 

Continua 
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Continuação 

 

 

 

 

 

 

ALTHAUSEN, 

S. 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

Interesse pelo estudo da 

vinculação afetiva entre 

pessoas e animais. 

As considerações desenvolvidas 

neste estudo são,  ainda, 

considerações iniciais se 

pensarmos nas diversas 

possibilidades de investigação e 

Desdobramentos nos estudos das 

relações entre pessoas e animais 

tanto em  situações não 

interventivas, quanto em propostas 

de atendimento em fisioterapia, 

terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, psicopedagogia e, 

especialmente, em propostas 

clínicas winnicottianas com 

enquadres diferenciados. 

 

Fonte: Almeida (2018) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A cinoterapia trata-se de uma prática de intervenção que vem sendo utilizada para o 

desenvolvimento das crianças, jovens e idosos, refere-se ao uso de animais (cão) como 

mediadores, coterapeutas e facilitadores do processo terapêutico, e que tem a finalidade 

terapêutica ou educacional. 

Na atualidade vem sendo empregada nas áreas da psicologia; psiquiatria; 

fonoaudiologia; fisioterapia; educação. Isto porque beneficia a interação social e, 

consequentemente, influencia no isolamento, que é extinto. Somente a presença do animal 

pode produzir efeitos espontâneos e inesperados, mas os resultados são observados no tocante 

aos aspectos afetivos, emocionais e sociais do paciente. 

Além disso, o cão desperta a afetividade que estava adormecida no sujeito. Ainda 

mais, ele pode conseguir compensar os déficits estruturais, seja de habilidades, de 

responsabilidade ou de interesse e/ou motivação. Isso se faz presente devido ao fato da 

afetividade despertar o interesse e motivação no sujeito. 

O cão passa a ser o mediador do trabalho a ser desenvolvido; servindo de elemento 

de ligação entre paciente e terapeuta. Mas o mais importante nessa relação é que surge entre o 

animal e o paciente uma relação vincular; sendo que, o vínculo fica estabelecido entre ambos. 

O vínculo vai sendo transferido para outras áreas, para outras pessoas, até com o 

conhecimento. Promovendo assim, o interesse, a motivação e consequentemente, a 

aprendizagem. 

Faz com que este cultive sentimentos de cuidado, confiança, estima e reconheça o 

mesmo como um amigo, através do vínculo, que gera prazer na relação. A produção do 

hormônio cortisol é inibida, podendo ocorrer assim, redução da pressão arterial e da 

frequência cardíaca, bem como estimulação da memória e do raciocínio. 

Simplesmente a presença do animal pode produzir efeitos espontâneos e inesperados. 

Assim sendo, a terapia assistida por cães apresenta grande colaboração para a autoestima, 

autoconfiança, identidade e independência de pessoas com necessidades especiais. 

A cinoterapia tem contribuído para o desenvolvimento de pessoas com necessidades 

especiais. Como no planejamento tem um caráter multidisciplinar, isso faz com que diversas 

áreas e capacidade do ser humano sejam atingidas. A terapia assistida por cães acarreta ao 

participante um desenvolvimento global e satisfatório. 

Trata-se de um tipo de terapia que está ganhando força nos meios médicos e 
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educacionais requerendo um zelo com o animal. Este necessita de exames periódicos, assim 

como higienização e adestramento. Isto é de responsabilidade do terapeuta. 

Mesmo que escassa, já há a comprovação dos benefícios da terapia assistida por cães 

em pesquisas cientificas. Cabe destacar a divulgação de que a terapia assistida por cães 

necessita ter, a fim de proporcionar, para mais e mais pessoas com necessidades especiais, 

uma prática tão benéfica a sua saúde mental e física. 

Os entraves para realização desta pesquisa foi devido a poucos artigos recentes com a 

abordagem deste trabalho, ou seja, artigos do período de 2013 à 2018, sendo necessário 

ampliar este período para o ano de 2006. 
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