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Resumo            
Introdução: A Cinoterapia tem como diferencial o uso de cães como co-terapeutas 
no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas com necessidades especiais. 
Através dessa terapia surgem aspectos que beneficiam em grande escala a 
melhoria da qualidade de vida dos pacientes, pois esta técnica aumenta o estímulo 
social, melhora o estímulo táctil e promove o bem-estar físico. Objetivo: Avaliar o 
benefício da cinoterapia para ajudar na interação e no comportamento pró-
sociais(CPS) dos pacientes autistas. Metodologia: Foi realizada uma revisão 
sistemática de artigos, randomizados ou não, publicados entre 2000 a 2018. 
Resultados/Considerações Finais: A terapia, cinoterapia, usada em pacientes 
autistas foi de grande valia para estimular a interação dos pacientes e ajudar os 
mesmos a realizar atividades lúdicas que estimulam o equilíbrio, a fala, a expressão 
de sentimentos, a imaginação e o autoconhecimento, utilizando o cão como um 
mediador de todo o processo. 
 
Descritores: Cinoterapia, autismo, cães, terapia assistida por cães.   
Abstract           
Introduction: The cinotherapy has as a differential the use of dogs as co-therapists 
in the physical, psychic and emotional treatment of people with special needs. 
Through this therapy, aspects that greatly benefit the quality of life of patients arise, 
since this technique increases social stimulation, improves tactile stimulation and 
promotes physical well-being. Aim: To evaluate the efficiency of the cinoterapia to 
help in the interaction and the social behavior (PSC) of the autistic patients. 
Methodology: A systematic review of articles, randomized or not, published 
between 2000 and 2018 was performed. Results/Final considerations: The 
therapy, cinoterapia, used in autistic patients was of great value to stimulate the 
interaction of the patients and to help them to perform play activities that stimulate 
balance, speech, expression of feelings, imagination and self-knowledge, using the 
dog as a mediator of the whole process. 
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Introdução 
 
 A Cinoterapia é um tipo de terapia que pode ser realizado por 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, professores, médicos 
entre outros profissionais com o auxílio de cães. Dependendo da área 
profissional que é utilizada pode servir para ajudar na reabilitação motora, 
física, problemas psicológicos, distúrbios de aprendizagem e outros. Ela pode 
ser aplicada em todas as faixas etárias, o que amplia muito a sua utilização.1 

É importante entender o contexto histórico da interação homens e 
cães. O cachorro passou por um processo de domesticação intenso, onde 
atualmente é considerado no meio popular como melhor amigo do homem. 
Na década de 60 e nos anos 80, foram realizados estudos científicos sobre o 
assunto que demonstraram a eficácia deste tipo de técnica para beneficiar a 
coordenação motora, habilidades cognitivas, questões emocionais, diminuir a 
ansiedade, e melhorar a motivação das pessoas.2,3 

Boris Levinson, em 1953, durante seu trabalho como medico psiquiatra 
percebeu que, com a presença do seu cão no consultório, seus pacientes 
ficavam menos introvertidos e medrosos, favorecendo a comunicação. Mais 
tarde, em 1966, na Alemanha, houve cães que foram usados em terapias 
com pacientes e, no ano de 1967, Erling Stodahl, um músico cego, fundou o 
Centro Beitostolen, na Noruega, para a reabilitação de cegos e 
incapacitados, onde recorreu a cães para trabalhar com pacientes que 
praticavam exercício físico.4 

Em 1989, Redefer e Goodman conduziram um estudo em crianças 
com autismo e perceberam que as mesmas interagiam com o cão terapeuta, 
tendo demonstrado um aumento significativo dos seus comportamentos pró-
sociais. Sendo assim, hoje em dia, recorre-se com muita frequência à 
Cinoterapia para o tratamento de pessoas com necessidades diferentes e 
características específicas.5 

Recentemente, a cinoterapia têm despertado um maior interesse dos 
profissionais de fisioterapia a aderirem terapias com pacientes na presença 
dos cães. Isso por que os resultados obtidos são satisfatórios e comprovados 
cientificamente, trazendo maiores benefícios para pacientes com dificuldades 
de falar das próprias questões, traumas, timidez e outros distúrbios 
neurológicos.6 

Os cães são utilizados como auxiliares no tratamento a pacientes com 
diversos tipos de diagnóstico. Estudos comprovam os benefícios frente às 
intervenções da Terapia Assistida por animais. Essa técnica é fundamentada 
na sensibilidade, motivação, concentração e socialização. Contudo deve-se 
levar em conta não somente o vínculo sentimental, mas também o aspecto 
ético, respeito e dignidade pela vida e bem-estar dos animais.7 

O cão em conjunto aos profissionais facilitam o desenvolvimento de 
técnicas mais dinâmicas e atrativas, sendo utilizados nos processos de 
ensino, estimulação e reabilitação de crianças, jovens e adultos. As terapias 
com a utilização de animais são mais um recurso utilizado na prevenção e 
promoção da saúde e bem-estar. Os cães são utilizados em intervenções 
baseadas na idéia de que o vínculo criado entre as pessoas e os animais 
facilita a integração e aproxima o cuidado e a reabilitação de pacientes 
autistas. 



A expressão autismo foi utilizada primeiramente por Bleuer, em 1911, 
"para designar a perda do contacto com a realidade, o que acarretava uma 
grande dificuldade ou impossibilidade de comunicação". Em 1943, Kanner 
designou comportamentos associados ao de Bleuer como Distúrbio Autístico 
do Contato Afetivo e, Asperger, em 1944, usou a expressão Psicopatia 
Autística.8 

Asperger conceituava o Autismo Infantil como a existência de uma 
distorção do modelo familiar interferindo no desenvolvimento psicoafetivo da 
criança em decorrência do "caráter altamente intelectual dos pais destas 
crianças"4, embora o autor tenha também assinalado a existência de fatores 
biológicos. A não compreensão do autismo, durante muito tempo, ocasionou 
"diagnósticos equivocados, intervenções duvidosas e pais frustrados", 
ressaltando a dedicação dos pais na luta pela melhoria das opções 
educativas e desenvolvimento de intervenções adequadas às necessidades 
de seus filhos.9,10. 
  O autismo caracteriza-se por um distúrbio global do desenvolvimento 
com alterações graves e precoces na comunicação, socialização e cognição, 
e demonstra algumas de suas características, geralmente, nos três primeiros 
anos de vida. Dependendo do grau da doença o diagnostico é fechado aos 3 
ou 4 anos de idade , e prevalece durante todas as fases do crescimento e 
desenvolvimento humano.11,12. 

Não se sabem ao certo as causas do Autismo. Especialistas acreditam 
que é um transtorno causado por uma possível falha do desenvolvimento dos 
neurônios, ainda durante o processo de maturação gestacional, como não 
pode  ser diagnosticado durante a gestação, alguns sinais aparecem na fase 
de recém-nascido, com comportamentos atípicos em uma criança de 
desenvolvimento normal.13. 

A cinoterapia demonstrou benefícios incontestáveis com crianças, 
adultos e idosos de diferentes classes sociais e condições de saúde. Além 
disso, o convívio social com os animais fora do ambiente profissional, já é por 
si só uma forma terapêutica, sendo estes, responsáveis por trazer aos 
humanos os mais altos níveis de confiança e saúde emocional.14,15. 
 O objetivo do estudo é identificar os benefícios da cinoterapia em 
pacientes autistas através de uma revisão assistemática da literatura.  
 
Método 
 
 O estudo consiste em um artigo de revisão onde foram realizadas 
buscas em base de dados: Medline, Lilacs, Pubmed, Pedro. Os artigos 
selecionados foram escritos em português, espanhol e inglês, a fim de 
selecionar os manuscritos a serem utilizados para o desenvolvimento do 
estudo. Para tanto, frente a necessidade de discussão, foram coletados 28 
artigos na literatura com relação aos critérios de inclusão(palavras chaves 
como; cinoterapia, autismo, cães, terapia assistida por animais – TAA), e 
critérios de exclusão sendo todas as referências em que a cinoterapia não 
estava associada a pacientes Autistas. Os artigos foram pesquisados no 
período de  2017 a 2019. 
 
 
 



Resultados 
 
 O material selecionado foi apresentado de forma descritiva articulando 
diferentes estudos de forma a elucidar o assunto sobre cinoterapia em 
pacientes autistas. A analise dos estudos propiciara um posicionamento 
critico e construtivo. 
 
Silva, 2011. Objetivo: Identificar os principais benefícios percebidos na utilização da 

Terapia Assistida por Animais. Método: Pesquisa bibliográfica, com 
busca nas plataformas de dados SCIELO e LILACS, foram coletados 
artigos publicados entre os anos 2011 a outubro de 2016. Baseado nos 
critérios de inclusão, foi localizado três artigos que foram utilizados para 
discussão. 
Conclusão: Os resultados apontaram que a terapia assistida por 
animais pode desencadear diversos benefícios na vida de pacientes e 
que pode ser utilizada como complemento aos tratamentos. 

Levinson, 1962. Objetivo: Demonstrar que a cinoterapia pode ser facilmente incorporada 
em um ambiente escolar. Método: Pesquisa realizada em ambiente 
escolar utilizando o cão como co-terapeuta. 
Conclusão: A cinoterapia é uma terapia sem julgamentos que auxilia no 
processo de aprendizado e desenvolvimento, pois animais em seções 
de terapia na sala de aula facilitam uma atmosfera de confiança e 
ajudam às pessoas a focar nas atividade escolares por conta da 
interação com o cachorro. 

Redefer, Goodman, 
1989. 

Objetivo: O presente estudo avaliou quantitativamente os efeitos da 
interação com cães em crianças com transtornos invasivos do 
desenvolvimento e desordens caracterizadas pela falta de comunicação 
social e habilidades. Método: Interação com o terapeuta as crianças 
foram expostas a três condições diferentes: um brinquedo não social 
(bola), um cachorro empalhado e um cachorro vivo. Interações pró-
sociais e não-sociais foram avaliadas em termos de ambas as 
dimensões comportamental e verbal. 
Conclusão: Concluíram que as crianças demonstraram um humor mais 
animado, mais focado, e estavam mais atentas socialmente quando na 
presença dos cães. 

Gonçalves, 2016. 
 

Objetivo: observar que a intervenção empregada como a cinoterapia 
favorece o desempenho das crianças nos aspectos psicomotores, 
principalmente nos domínios de motricidade fina, motricidade global e 
organização espacial. Método: A metodologia adotada foi um estudo de 
caso. 
Conclusão: que a interação com o animal favoreceu o desempenho 
psicomotor de crianças com síndrome de Down, principalmente nos 
domínios de motricidade fina, motricidade global e organização 
espacial. 

Silva et al, 2011. Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico sobre a cinoterapia 
como recurso fisioterapêutico em pacientes pediátricos com Síndrome 
de Down. Método: o estudo realizado trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, realizada no período de agosto/2016 à maio/2017. Os 
artigos encontrados apresentam estudos com crianças e adolescentes 
entre 6 e 18 anos. 
Conclusão: Esse estudo salienta a necessidade de estudos controlados 
para evitar intervenções inapropriadas e irreversíveis.  

Gadia , Tuchman , 
Rotta, 2004. 

Objetivo: Revisar os aspectos neurobiológicos do autismo e das 
doenças invasivas de desenvolvimento. Oferecer ao pediatra 
informações atualizadas sobre diagnóstico e tratamento. Método: 
Revisão bibliográfica, abordando o tema por meio do sistema medline e 
procura direta. 
Conclusão: O pediatra é o primeiro médico a entrar em contato com o 



paciente autista e deve estar apto para reconhecer os desvios do 
desenvolvimento e orientar a investigação e o tratamento 
multidisciplinar. 

Tamanaha, 
Perissinoto, Chiari, 
2008. 

Objetivo: Revisar historicamente os conceitos do Autismo Infantil e da 
síndrome de Asperger. Método: Por meio de uma revisão de literatura 
os autores buscaram mostrar as modificações, ao longo do tempo, das 
concepções teóricas e das descrições clínicas. 
Conclusão: Esta breve revisão histórica nos permitiu observar a 
evolução do conceito do Autismo Infantil e da síndrome de Asperger, ao 
longo do tempo. 

Marques, Dixe, 2011. Objetivo: O objetivo desse estudo é conhecer a dimensão da 
participação da família na clínica do autismo. Método: Esta revisão de 
literatura limitou-se aos periódicos dedicados exclusivamente aos 
quadros do espectro autístico, artigos publicados entre 2007 e 2016. 
Conclusão: A sistematização dos processos de intervenção, assim 
como a investigação cuidadosa dessas famílias merece atenção 
especial dos pesquisadores da área. 

Fernandes, 2009. Objetivo: identificar, na literatura internacional especializada qual o 
impacto dos estudos que envolvem famílias de crianças autistas. 
Método: Esse artigo revisou os 39 artigos publicados nos últimos cinco 
anos em três periódicos (Journal of Autism and Developmental 
Disorders, Focus on Autism and Other Developmental 
Disorders e Autism). 
Conclusão: Há necessidade de uma melhora científica. 

Segura, et al, 2011. 
 

Objetivo: analisar o conhecimento do profissional da fisioterapia, quanto 
a sua função na humanização e tratamento da criança autista. Metodo: 
Foram avaliados 30 profissionais, de ambos os sexos, sem fator de 
idade, graduados em fisioterapia por meio da aplicação de um 
questionário. 
Conclusão: É necessário uma melhora científica, proporcionando um 
desempenho ideal das habilidades práticas fisioterapêuticas voltadas 
para este paciente. 

KLIN, Ami, 2011. Objetivo: Esta revisão foca o histórico, a nosologia e as características 
clínicas associadas aos dois transtornos invasivos de desenvolvimento 
mais conhecidos. Método: Uma visão geral. 
Conclusão: Estudos prospectivos sobre o autismo na qual são 
acompanhados desde o nascimento favorecerá tratamentos mais 
eficazes, senão a prevenção. 

Anderline, Anderlin. 
(2007). 

Objetivo: Compilar informações existentes nos mais diversos meios de 
comunicação sobre os benefícios de se utilizar cães como facilitadores. 
Método: Revisão Bibliográfica. 
Conclusão: Os cães podem ajudar as pessoas de forma a restabelecer 
sua saúde física e psíquica. 

Carvalho. 
 

Objetivo: Revisar estudos acerca do uso de cães como co-terapeutas 
afim de auxiliar os profissionais da saúde. Método: Foi feito uma revisão 
assistemática da literatura em diferentes bases de dados, tendo os 
artigos analisados de forma descritiva.  
Conclusão: Foi possível perceber o potencial da cinoterapia enquanto 
técnica de intervenção para crianças com autismo, melhorando a 
comunicação, a autoestima e a motivação. 

Fiorio, Anjos, 
Menegazzo, Souza. 

Objetivo: Avaliar a influência da cinoterapia para a realização de 
exercícios terapêuticos, bem como a influência do perfil do cão na 
execução dos exercícios. Método: Estudo de caso. A criança do estudo 
foi submetida a um protocolo de exercícios de alongamento e de 
estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, com o auxílio de um 
cão calmo e com um cão hiperativo, em momentos distintos através de 
um teste adaptado de McAuley, Duncan e Tammen (1987). 
Conclusão: A cinoterapia teve influência positiva, aumentando o tempo 
de realização dos exercícios e que o perfil do animal exerce influência 
positiva quando seu perfil é adequado à realização da cinoterapia. 



Silva, Costa, 
Peranzoni, Vidal, 
Arruda, Hoffmeister. 
2015. 

Objetivo: Realizar através da Cinoterapia um meio de socialização com 
bases pedagógicas e terapêuticas, por meio de interação entre o cão e 
a criança aperfeiçoando o processo inclusivo. Método: Estudo de Caso -
estudo de adaptação direta e indireta. 
Conclusão: A Cinoterapia propõe as pessoas formas inovadora de 
reabilitação, contribuindo para o desenvolvimento biológico, psicológico 
e social do praticante, que constitui a saúde, aprendizado e 
desenvolvimento havendo melhora na atenção, concentração, 
lateralidade, autoestima, linguagem, coordenação motora fina e ampla. 
 

Silva, Arruda, Manfio, 
Alves, Peranzoni, 
2014/2015. 
 

Objetivo: analisar a eficácia da Cinoterapia, como método educacional e 
terapêutico, que utiliza o cão, a partir de uma abordagem 
interdisciplinar. Método: Estudo de caso. 
Conclusão: O estudo comprovou que a terapia assistida por animais são 
as mais adequadas para o perfil de crianças com transtorno autista, já 
que produzem benefícios na habilidades auto reguladoras do 
comportamento, e nas habilidades sociais e motoras, sendo que, estas 
terapias necessitam de mais investigações para se adaptar o melhor 
possível tanto para crianças quanto para seus familiares. 

Pascual, (2016/17). Objetivo: verificar se a cinoterapia é uma técnica beneficiosa para 
desenvolver os níveis psicossocial e cognitivo das crianças com autismo 
e secundariamente avaliar a idoneidade dos animais selecionados para 
realização da terapia. Método: Revisão bibliográfica utilizando bases de 
dados como MEDLINE, SCIELO e CUIDEN. Os critérios de seleção foi; 
o ano de publicação de 5 anos atrás ate o ano de conclusão da 
pesquisa, e a idade dos participantes de a infância até a  adolescência, 
e artigos em idioma inglês, e espanhol. 
Conclusão: O estudo comprovou que de uma forma geral que a terapia 
assistida por animais melhora a socialização, diminui o estresse, diminui 
a ansiedade e o sentimento de solidão, melhora o humor e o bem estar. 

Lasa, Bocanegra, 
Alcaide, Arratibel, 
Donoso, Ferriero, 
2013. 

Objetivo: Analisar as publicações realizadas entre 2001 y 2012 dentre 
as revistas médicas mais importantes, relacionadas com o campo da 
reabilitação das enfermidades neurológicas, e discutir esses achados 
verificando se podem ser de interesse para neurologia. Método: Revisão 
da literatura sendo selecionados 23 artigos. 
Conclusão: Concluíram que a cinoterapia seria mais um método 
complementar junto à outras terapias, sendo necessário mais estudos a 
respeito desse assunto. 

Stancini, 2018. 
 

Objetivo: Conhecer as principais terapias assistidas por animais em 
crianças autistas e seus benefícios. Método: Revisão Integrativa, 
utilizando as bases de dados: ScienceDirect, Scielo, Medline Pubmed 
priorizando as publicações em revistas indexadas. 
Conclusão: A cinoterapia traz benefícios para o relaxamento, melhorias 
na saúde mental, na atenção direta, efeitos positivos na comunicação, 
sociabilidade, consciência no âmbito sensorial, cognitivo, no 
comportamento físico e melhorias na desatenção e distração. 

Carvalho, 2014. 
 

Objetivo: Revisar estudos acerca da cinoterapia para os profissionais da 
saúde e educação. Método: Revisão assistemática e fazendo buscas 
em diferentes bases de dados, a análise do material feita de forma 
descritiva. 
Conclusão: foi possível perceber o potencial da cinoterapia enquanto 
técnica de intervenção. Com relação aos benefícios eles podem ser 
observados em diferentes instâncias do comportamento, como melhora 
na comunicação, da autoestima e da motivação. 

Vivaldini, 2011. Objetivo: avaliar o nível de sociabilização no comportamento da 
criança/adolescente com deficiência intelectual utilizando a cinoterapia. 
Método: Abordagem multidisciplinar; sendo 20 pacientes, 20 pais e/ou 
responsáveis e 6 terapeutas. 
Conclusão: Apesar da escassez de materiais sobre o assunto, 
conseguiu-se alcançar os objetivos do estudo. A autora sugere maiores 



investigações. 

Silveira, Santos; 
Linhares, 2011. 
 

Objetivo: descrever pontos importantes do protocolo de implementação 
do programa de terapia assistida por animais. Método: Relato de 
experiência. 
Conclusão: Relataram que ao longo desses anos não registraram 
ocorrências de zoonoses, acidentes com os animais, e até mesmo 
questionamentos de ordem jurídica, garantindo assim a longevidade e o 
sucesso obtido com o programa de assistência auxiliada por animais. 

Fulber, 2011. Objetivo: Verificar o benefício da terapia assistida por animais. 
Método: Revisão Bibliográfica. 
Conclusão: São métodos satisfatórios e eficientes e muito ainda pode 
ser estudado para aperfeiçoar o tratamento. 

Prothmann, Ettrich, 
Prothmann, 2009. 
 

Objetivo: Verificar a interação e  socialização da criança com os cães 
co-terapeutas. Método: Estudo de caso; 14 crianças com autismo foram 
observadas quando interagiram com uma pessoa, cão (cão de terapia 
certificada) ou objetos.  
Conclusão: Os autores puderam verificar que as crianças interagiram 
com maior frequência e por mais tempo com o cão. Os autores ainda 
sugerem que os animais comuniquem suas intenções de uma maneira 
mais prontamente compreensível para as pessoas com autismo e 
também chegaram a conclusão que o autismo afeta predominantemente 
as interações interpessoais. 

Silva, Correia, Lima,  
Magalhães, Sousa, 
2011. 

Objetivo: Contribuir para uma mudança para a plena aceitação dos 

programas de terapia assistida por caninos dentro do meio médico. 

Método: Relato de caso. 

Conclusão: Afirmam que os cães podem preparar crianças autistas para 

terapia. Na presença do cão, o participante exibiu durações mais 

frequentes e mais longas de comportamentos positivos, bem como 

durações menos freqüentes e mais curtas de comportamentos 

negativos (como manifestações agressivas). 
Solomon, 2010. 

Objetivo: O artigo baseia-se na bolsa interdisciplinar para situar o 

estudo do uso terapêutico de cães para crianças e adolescentes com 

autismo. Método: Dois estudos de casos de serviços e terapia de cães 

mediando o envolvimento social de crianças com autismo em 

relacionamentos, interações e atividades. 

Conclusão: A contribuição dos cães para a interação social envolvendo 

crianças com autismo proporciona às crianças a oportunidade de 

praticar ações não-lingüísticas, mas altamente sociais, e de coordenar 

essas ações com outras pessoas. 

 
Discussão 
 

Estudos antigos(da década de 80) e atuais envolvendo crianças com 
autismo ressaltam que, na presença de cães, são encontrados benefícios 
como facilitação e mediação da relação terapêutica, codificação e significado 
nas diferentes experiências com o cão e permissão às crianças as novas 
tarefas de maneira eficaz.  



Podemos observar isso no estudo de Prothmann, Ettrich e 
Prothmann25 que elaboraram um estudo a partir da observação de 14 
crianças com autismo afim de estabelecer relações sociais estreitas deste 
público com comunicação não-verbal entre cães, que agem de maneira 
intencional. As opções de interação foram as seguintes: uma pessoa, um cão 
ou um objeto (brinquedos). Os autores, percebendo a interação maior das 
crianças com o cão, seguido pela pessoa e por ultimo pelo objeto, concluíram 
que os animais, em especial os cães, comunicam as suas intenções de 
maneira mais compreensível para as pessoas com autismo.  
 Turner28, com base em quatorze estudos publicados em periódicos, e 
após uma revisão sistemática, concluiu-se que a interação com um animal 
oferece às crianças com autismo o entendimento do conceito de família e 
segurança para manejar ocasiões súbitas e estressantes. No entanto, apesar 
dos resultados positivos, percebeu-se a necessidade de novas pesquisas 
referente ao método adotado por conta dos problemas no ramo 
metodológico. 

Silva et al.26, registraram o aumento relevante de comportamentos 
positivos, como sorriso e contato físico. Foi feito um relato de caso de um 
menino de 12 anos de idade diagnosticado com autismo, utilizando um 
protocolo de pesquisa rigoroso para analisar as divergências no 
comportamento da criança, através de duas intervenções; atividade com o 
terapeuta e o cão de terapia, e em outra, apenas com o terapeuta. Os 
resultados demonstraram que, na companhia do cão, o menino manteve 
comportamentos positivos mais longos e frequentes, como por exemplo 
sorriso e contato físico positivo, bem como menor frequência de atitudes 
indesejadas. Sendo assim esta pesquisa reforça a hipótese de que animais 
podem ser benéficos na terapia para crianças com autismo e, em última 
instância, colabora para aceitação de programas de terapia com animais no 
ambiente médico. 
 Já no trabalho do Pascual18 o resultado encontrado foi que as terapias 
assistidas por animais são as mais adequadas para criança com perfil de 
transtorno de espectro austista já que produzem benefícios nas habilidades 
sociais e motoras e nas habilidades auto reguladoras do comportamento 
humano, apesar de que seja necessário mais trabalhos a respeito desse 
tema para que possa ser adaptado da melhor forma possível tanto para as 
crianças quanto para seus familiares.  
 Os autores Lasa et al19. Acreditam que a eficácia da terapia assistida 
por animais depende muito do tipo de animal utilizado, o lugar aonde serão 
feitas as sessões, a duração, o tipo de intervenção, o problema clinico de 
origem, a idade dos pacientes e se a terapia se realiza de forma individual ou 
em grupo. Os resultados mostraram que essas intervenções assistidas por 
animais em um grupo clinico especifico mostra cada vez mais provas 
cientificas como método que pode acrescentar à outras terapias já existentes. 
Acreditam que ha necessidade mais estudos metodológicos  específicos que 
possam definir os programas mais apropriados para essa aplicação 
terapêutica. 
 Já o artigo de Levinson2 demonstrou que a cinoterapia pode ser 
facilmente incorporada em um ambiente escolar. Animais em seções de 
terapia na sala de aula criam uma atmosfera de confiança e ajudam as 
pessoas a focarem nas atividades escolares. Chegaram a conclusão que a 



cinoterapia é uma terapia sem julgamentos que auxilia no processo de 
aprendizado e desenvolvimento. 
 Fiorio15 reafirmou que a técnica de cinoterapia produziu resultados 
relativamente positivos e eficazes, promovendo mudanças nos quadros 
funcionais e consequentemente melhora da autoestima, estimulando a 
responsabilidade, onde o cão induz as relações sociais à medida que facilita 
o contato físico e verbal e proporcionando uma melhora na qualidade de vida 
e seu desenvolvimento biopsicossocial. 
 
Conclusão  
 
 Conclui-se com esses estudos que a cinoterapia pode trazer 
benefícios às crianças portadoras de autismo, favorecendo habilidade 
motora, atenção, sociabilidade, e melhorando os aspectos sensoriais e 
cognitivo, principalmente porque o cão desenvolve no ser humano sentimento 
de confiança, segurança e aumenta a autoestima. O cão ainda estimula as 
funções motoras, o controle de distúrbios comportamentais, a sociabilização 
e memória a curto e longo prazo que é justamente um dos principais e mais 
devastadores déficits que o pacientes virão apresentar. 

Ajudando no tratamento psíquico, físico e emocional, auxiliando na 
interação e no comportamento pró-social dos pacientes autistas. Favorecem 
em grande escala a melhoria da qualidade de vida dos pacientes pois esta 
técnica aumenta e melhora o estímulo social, táctil e promove o bem-estar 
físico. 
 
Referências Bibliográficas  
 
1. Silva, J. Monografia: Terapia Assistida por Animais (revisão literária). 
UFCG, PATOS-PB. 2011; 14-29. 
2. Levinson BM. The Dog as a co-therapist. Mental Hygiene, v.46, 1962. 
3. Redefer A., Goodman AJ. F. Pet facilitated therapy with autistic children. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 1989; vol 19 (3), 461-467. 
4. Gonçalves HJ. Seleção e cuidados com os animais terapeutas. 2016. 
5. Silva GL, Silveira IMA, Ribeiro JM, Silva VLM. A cinoterapia como recurso 
fisioterapeutico em pacientes com síndrome de down. 2011. 
6. Gadia CA, Tuchman R, Rotta NT. Autismo e doenças invasivas de 
desenvolvimento. Periodico -pediatria. 2004;80(2):83-94.  
7. Tamanaha AC, Perissinoto J, Chiari BM. Uma breve revisão histórica sobre 
a construção dos conceitos do autismo infantil e da síndrome de Asperger. 
Rev Soc Bras de Fonoaudio. 2008;13(3):296-9.  
8. Marques MH, Dixe MAR. Crianças e jovens autistas: impacto na dinâmica 
familiar e pessoal de seus pais. Rev Psiq. Clín. 2011; 38(2):66-70.  
9. Fernandes FDM. Famílias com crianças autistas na literatura internacional. 
Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009;14(3):427-32. 
10. Segura DCA et al. Estudo do conhecimento clínico dos profissionais da 
Fisioterapia no tratamento de crianças autistas. Ciênc. Saúde Unipar, 
Umuarama. 2011. v. 15, n. 2, p.159-165. 
11. KLIN Ami. Autismo e Síndrome de Asperger: uma visão geral. Rev Bras 
Psiquiat, São Paulo. 2006 v. 28, n. 1, p.56-60. 



12. Anderline GAOS., & Anderline G.A. Benefícios do envolvimento do animal 
de companhia (cão e gato) na terapia socialização e bem estar das pessoas 
e o papel do Médico Veterinário. Revista do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. 2007. n.41. 
13. Carvalho IA. Cinoterapia como recurso terapêutico para crianças com 
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