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• Terapia assistida por animais em reabilitação clínica de pessoas
com deficiência intelectual1

Animal Assisted Therapy in Clinic Rehabilitation of People with Intellectual
Disabilities

Viviane Heredia Vivaldini2

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Vera Barros de Oliveira (Cad. 35)3

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)

Resumo: Este estudo tem por objetivo 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. A TAA enquadra-se em
abordagem multidisciplinar, que requer a intervenção de especialistas na técnica, na qual
o cão ocupa uma posição mediadora entre o paciente e os objetivos terapêuticos. A
pesquisa abrange 46 sujeitos, sendo 20 pacientes, 20 pais e/ou responsáveis e seis
terapeutas, e desenvolve-se em uma clínica de Reabilitação Clínica de uma ONG, em
cidade de grande porte. Foram observadas 12 intervenções em TAA, aplicada a escala
com foco em sociabilização baseada em Achenbach (ASEBA)e realizada entrevista junto
aos pais/responsáveis e os terapeutas em TAA. Os resultados dos meios utilizados
convergem-se no sentido de apontar a validade da TAA como facilitadora da sociabilização
das crianças/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.

Palavras-Chave: Deficiência intelectual, Terapia assistida por animais, Socialização e
deficiência intelectual.

Abstract: This study aims to assess the level of socialization in the behavior of children
/ adolescents with intellectual disabilities in animal assisted therapy, AAT, and check the
views of parents/carers and professionals about this therapy. The AAT fits in a
multidisciplinary approach, requiring the intervention of specialists, in which the dog
holds a mediator between the patient and the therapeutic goals. The survey covers 46
subjects, 20 patients, 20 parents or guardians and six therapists, and develops into a
rehabilitation c Clinic ONGs in large city. 12 interventions were observed in TAA, applied
to scale with a focus on socialization based on Achenbach (Aseb) and interviews with
parents / guardians and therapists interviewed at AAR. The results of the instruments
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converge to point out the validity of the TAA as a facilitator of socialization of children and
adolescents with intellectual disabilities, with increased motivation and commitment to
the interventions, as well, with positive impact on their autonomy, in their mood and
cognitive organization and its temporal narrative language. Therapists emphasize the
recreational component in this intervention, which facilitates achieving their goals therapy.
As for the parents served by this approach, they unanimously report that children
demonstrate greater autonomy and motivation toward the daily requirements.

Keywords: Intellectual disability, Animal assisted therapy, Socialization and intellectual
disability.

Introdução
A criança com deficiência intelectual, em seus diversos níveis e possíveis

comprometimentos psicomotores e afetivo-emocionais associados, apresenta
com frequência problemas de relacionamento social, sendo inclusive prejudicada
sua capacidade de brincar em grupo.

Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual, American
Association of Mental Retard, AAMR, por Deficiência Intelectual, DM, entende-se
o estado de redução notável do funcionamento intelectual, significativamente
inferior à média, associado a limitações em pelo menos dois aspectos do
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competência
doméstica, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia,
saúde e segurança, hbilidades escolares, lazer e trabalho (DSM-IV, 1995, p.196).

Segundo  Moraes, Magna & Faria (2006), a deficiência intelectual afeta
entre 2 e 3% da população geral e 1% das crianças em idade escolar. No Brasil,
1,6% da população apresenta essa condição de vida, com avaliação
provavelmente subestimada, mas suficiente para ser considerada como problema
de saúde pública.

Atualmente, observa-se uma tendência mundial, inclusive no Brasil, de mudar
os termos designativos da deficiência de natureza cognitiva. A medida que os
mesmos vão se popularizando, passam a ser considerados tabus linguísticos.
Essa carga social provoca isolamento das pessoas com tais déficits, dificultando
mais ainda seu desenvolvimento. Por essa razão, usa-se na atualidade, inclusive
sujeito à mudança, a designação Deficiência Intelectual. No seu conceito
circunscrevem-se,  não só o déficit cognitivo mas também as dificuldades de
adaptações práticas oriundas das exigências ambientais. Dentro dessa abordagem
o diagnóstico se compõe de duas facetas: o cognitivo e as demandas do ambiente,
necessitando para o diagnóstico, não somente testes de natureza cognitiva como
também de escalas de adaptações que envolvam os chamados hábitos de
independência pessoal, habilidades sociais, entre outras, a fim de atender a
conceituação atual da D.I. (Schalock, Baker & Croser, 2002). Tal conceituação
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procura diminuir o peso do rótulo e estigma que recai sobre pessoas que são
privadas de inteligência normal.

Apontam-se: para a possibilidade de acreditar-se na capacidade das pessoas
com DI, na medida em que os apoios enterprofissionais lhe são proporcionados,
baseando-se individualmente em sua peculiaridades. Como se deduz, a deficiências
são caráter adaptativo e cognitivo percebidas no início do desenvolvimento infantil
para que seja diagnosticado com DI. (Verdugo,1994).

Apesar do esforço para evitar-se estigmas, temos que admitir ainda que
exigências sociais podem interceptar e dificultar o desenvolvimento das crianças
que desde os primeiros tempos de sua vidas são tachadas como “deficientes
intelectuais”.

Segundo Ballone (2003) hoje, apesar da pressão social negativa, as crianças
com deficiência intelectual, podem contar com recursos educacionais e com uma
equipe interprofissional que as orientam, chegando à vida adulta de maneira
relativamente independente, inclusive na área de trabalho, como exemplo de uma
história positiva a fim de corroborar contra as pressões sociais que recaem nas
pessoas com deficiência intelectual. O autor separa do conceito geral de
inteligência, a social, a pragmática e a emocional que abordam habilidades distintas
para atuar diferentemente nas relações humanas e na vida prática. Refere-se
também, a  recentes estudos sobre a Inteligência Emocional que procuram explicar
porque certas pessoas com um QI elevado, freqüentemente falham na vida social,
enquanto outras, com um QI modesto se destacam relativamente bem. A
Inteligência Emocional compreenderia a habilidade de autocontrole, de cuidados
sociais e pessoais, a determinação e a capacidade de motivação.

Ainda segundo o autor, o funcionamento adaptativo da pessoa com
Deficiência Intelectual, pode ser influenciado pelos fatores já referidos
anteriormente. Em termos de cuidados e condutas, os problemas na adaptação
habitualmente melhoram com esforços terapêuticos e educacionais, sem aumento
do QI, que, tende a permanecer estável. Chama-se a atenção para o sistema
qualitativo de classificação da Deficiência Intelectual, o qual possibilita refletir
para o fato de que muitas pessoas com esta problemática não apresentam
limitações nas áreas das habilidades adaptativas, portanto, nem todos precisam
de apoio nas que não estão afetadas, recomendando que não se deva supor
portanto, de antemão, que as pessoas com deficiência intelectual não possam
aprender a ocupar-se de si mesmos.

Para Mendes, Nunes e Ferreira (2002), problemas na adaptação
habitualmente estão mais propensos a apresentar melhora com a educação
individualizada do que o cognitivo. Ressaltam a importância de evidências dos
déficits adaptativos a partir fontes confiáveis, como pais e professores. Na
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avaliação do funcionamento intelectual, autores como Kay & Randall (2006)
recomendam estratégias a partir da bagagem sócio-cultural, educação, deficiências
associadas, motivação e cooperação do indivíduo.

Uma intervenção clínica e educacional, coloca-se diretamente ligada às
dificuldades da pessoa, à sua problemática, causando-lhe muitas vezes,
desconforto, incômodo, o que pode ser fator de forte bloqueio de uma evolução
não satisfatória do quadro observado.

O lúdico, ao contribuir para melhorar a relação entre o terapeuta e o atendido,
favorece essa comunicação, como ferramenta válida inclusive para a aderência à
aprendizagem (Oliveira, 2007). Brincadeiras e jogos têm o poder de envolver e
motivar, e assim resgatar processos mentais de forma saudável, inserindo no
contexto vital uma dinâmica viva, espontânea e atraente que convida a participar,
criar e arriscar-se na tentativa de novos caminhos (Friedmann, 1996; Oliveira &
Máximo, 2005).

Embora inerente ao quadro de deficiência aparece a questão da desatenção
e a dificuldade de coordenação. Nesse sentido, devemos ter claro que a Deficiência
Intelectual é uma condição ou um estado do sujeito, e deve ser compreendida não
como um diagnostico estanque, mas como um processo, e dessa maneira a
intervenção é voltada para a promoção do desenvolvimento global, com ênfase
na construção de instrumentos cognitivos para a ação, os mais autônomas
possíveis:

O terapeuta realiza uma intervenção, na qual tem como papel principal
desenvolver junto ao seu cliente, possibilidades de partilha de significados
e construção de instrumentos motores, psíquicos e sociais para uma vida
plena e produtiva (Bartalotti, 2004, p.246).

A Terapia Assistida por Animais, TAA, vem sendo uma das estratégias
utilizadas em reabilitação e educação, justamente por se valer da forte ligação
afetiva das crianças com animais, o que contribui para que este tipo de intervenção
alcance com maior facilidade os objetivos previamente programados pelos
terapeutas. Dentro desse enfoque,  vem sendo empregada como proposta
complementar de Programas de Reabilitação, na Associação para Valorização e
Promoção de Pessoas com Deficiência - AVAPE, em seu centro de Reabilitação
Clínica localizada em uma cidade de grande porte, onde se desenvolve esta
pesquisa.

A trajetória da Terapia Assistida por Animais, TAA, traz consigo relatos de
interação homem e animal, como os  de eventos na Alemanha, após a segunda
guerra mundial, quando soldados que buscavam bombas com a ajuda de cães,
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ficaram cegos e foram guiados por esses animais. Também, por volta de 1972,
um hospital psiquiátrico da Inglaterra permitiu o contato dos pacientes com animais
de uma fazenda e constatou maior tranqüilidade e redução da freqüência do uso
de medicamentos por parte dos pacientes. No Brasil, na década de 50, Nise da
Silveira implantou a utilização de animais no Rio de Janeiro em um hospital
psiquiátrico e, em 1960, Boris Levinson deu início à esse recurso em terapia com
crianças, como descreve Dotti (2005),  autor que entende por Terapia Assistida
por Animais a utilização deles como recurso terapêutico que objetiva a recuperação
física, cognitiva, emocional e/ou social de crianças e adultos, com critérios
previamente estabelecidos, objetivos claros e dirigidos, tendo o animal como
parte integrante do trabalho. A interação homem-animal é classificada em:

o Atividade Assistida por Animais (AAA), engloba situações de visitação,
recreação e distração.

o Terapia Assistida por Animais (TAA), envolve paciente, animal e profissionais
da área da saúde e/ou educação, como recurso terapêutico.

Nas décadas de 70 e 80, intensificaram-se as pesquisas, sendo criada a
Pet Terapia. Em 1990, adota-se a terminologia aplicada no mundo inteiro, TAA,
seguindo o padrão norte-americano.

A relação homem-animal tem evoluído nos milênios através de três fases,
segundo Dott (2005). Inicialmente, uma ligação mágico-totêmica, em uma
concepção arcaica, percebida ainda na presença de símbolos animais na antiga
heráldica. A seguir, já em período histórico, calcada na visão do homem dominus,
presente também na teologia cristã, a concepção econômico-funcional do animal,
a seu serviço e, finalmente, a concepção ética do animal, visto como um ser
capaz de sentir prazer e dor. Nasce então uma legislação de tutela dos animais
em todos os países mais evoluídos, visão esta que se insere no atual conceito de
pet-therapy, e estimula o grande crescimento do número de animais de companhia
já que passam a ser considerados também como distribuidores de benefícios
psico-sociais.

O emprego de animais em hospitais, em algumas áreas da pediatria,
influencia favoravelmente o restabelecimento de muitas doenças, reduzindo o
tempo de hospitalização. Kaufman (2002) destaca o potencial normativo tensão/
hipertensão que os cães podem ter durante seu acariciamento por parte do homem.
Nos indivíduos mais jovens, a posse de um pet ativa antigas emoções e renova o
interesse pela vida; estimula o exercício físico, sobretudo quando o animal de
companhia é um cão, e faz o velho se sentir ainda útil e indispensável para alguém.
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Esta pesquisa visa avaliar o comportamento social da criança com deficiência
intelectual durante o processo de intervenção clínica em Terapia Assistida por
Animais, assim como verificar a opinião dos pais/responsáveis e terapeutas sobre
a TAA.

Método
Trata-se de estudo descritivo exploratório clínico-educacional, com  projeto

de pesquisa aprovado, com parecer consubstanciado, pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo – CEP – UMESP, em 26/08/
2010, protocolo nº 339776 -10.

Fazem parte da pesquisa 40 sujeitos, sendo seis terapeutas de diferentes
especialidades, 12 pacientes e seus respectivos pais e/ou responsáveis  e dois
Adestradores.

Os terapeutas são técnicos responsáveis pelos procedimentos, com
formação em Psicopedagogia , Terapia Ocupacional, Fisioterapia e
Fonoaudiologia, com identificação e preparo técnico para atendimento em TAA.

Os  pacientes são crianças e adolescentes com deficiência intelectual, de
ambos os gêneros, com idade entre 6 e 16 anos, com atendimentos terapêuticos
nas mais diversas áreas da reabilitação e TAA complementar.

Critérios de Inclusão do grupo: ser paciente da Instituição AVAPE no
programa de Reabilitação Clínica; ter sido diagnosticado com Deficiência
Intelectual, associada ou não à deficiência física; atender as normas da instituição,
para integrar o grupo de TAA, tais como, não ter alergia a pêlo ou  fobia a animais.

Adestradores – Colaboradores da instituição responsáveis pelo
adestramento e preparo dos animais, bem como monitoramento da condição de
vida do animal que seleciona: cães com adestramento especializado para
Atendimento em Terapia Assistida por Animais, monitorado por seu adestrador.

A pesquisa foi realizada na Unidade Clínica AVAPE – Associação para
Valorização de Pessoas com Deficiência – cujas informações adicionais já foram
referidas, organização filantrópica de assistência social, que atua no atendimento
e na defesa de direitos, promovendo a inclusão, a reabilitação e a capacitação de
pessoas com todo tipo de deficiência, além daquelas em situação de risco social.
É considerada modelo de gestão, tendo sido a primeira no mundo a receber o
certificado ISO 9001 pela DNV – Det Norske Veritas.

Para a observação, os atendimentos foram realizados em sala previamente
preparada e destinada a este tipo de trabalho, seguindo as normas impostas pela
Vigilância Sanitária à instituição, de forma muito criteriosa.

Como Material e Instrumentos, utilizou-se da leitura de
prontuários,documentos, exames, dados e registros sobre a vida clínica pregressa
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dos pacientes e sua evolução clínica; de observação não participativa, segundo
roteiro baseado em Amaro (2004), da  Escala Achenbach Behavior Checklist
(Achenbach, 2007), que enfoca problemas comportamentais e de competência
social e relatório dos pais sobre a criança, traduzida por Silvares (2006); de
entrevista semi-dirigida com pais/responsáveis e terapeutas sobre sua experiência
com as TAA e de material lúdico e equipamentos de foto e imagem para registro.

Quanto ao procedimento, de início, foi feita a caracterização sócio-
demográfica dos atendidos pela instituição, mas somente das crianças e jovens,
objeto da pesquisa, com autorização formal da entidade. A seguir, foram consultados
os prontuários dos participantes. A partir da obtenção do TCLE , realizou-se reunião
prévia com o grupo de terapeutas e adestrador, na apresentação da pesquisa. O
mesmo, foi feito junto aos pais/responsáveis.

A seguir, foi extraída amostra representativa por conveniência, referente a
dois grupos de seis participantes cada, junto aos quais foram realizadas 12
observações não participativas semanais, por 30 minutos, em sala designada,
seguindo padrões exigidos pela vigilância sanitária. As fotos foram devidamente
autorizadas.Finalmente, foi aplicada a escala Achenback junto aos pais/
responsáveis e terapeutas. Após a conclusão foi realizada devolutiva à instituição,
a seus profissionais e aos pais/responsáveis.

Resultados e Discussão
O levantamento dos usuários em geral da intuição revelou um total de 2.659,

com 591 (22,2% do total) com algum tipo de deficiência, com predomínio de DI,
141 (5,3% dos deficientes), a maioria com DI leve, com predomínio na faixa de 13
a 21 anos, do sexo masculino, e 130 (4,9%) com deficiência física, DF. Esses
dados correspondem à maior concentração de pacientes com DI e DF, nos grupos
em atendimento em TAA e aliam-se aos do Censo Demográfico do IBGE, de
2000, que indicam que 8,3% dos tipos de deficiência são de natureza intelectual,
com maior incidência entre homens.

A pesquisa registrou um atendimento multidiciplinar integrado na instituição,
formado por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos,
psicopedagogos e fonoaudiólogos entre outros, considerando o paciente como
um todo, numa atitude humanizada, buscando condições de sua inserção social e
cidadã e, para tal, oferecendo assistência completa, com acompanhamento,
exames complementares, orientações ao paciente e a seus familiares.

Os dados relativos à criança com DI contemplada por TAA, demonstram
um número restrito, devido talvez a restrições impostas pela dinâmica do
atendimento e baixa adesão por parte dos terapeutas que se identificam com
essa proposta, com apenas seis profissionais, sendo terapeutas ocupacionais,
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psicólogos e psicopedagogos, com formação na área e reuniões de equipe, a fim
de unificarem-se suas abordagens.

Os dados relativos ao atendimento mediado por TAA, revelaram uma
abordagem lúdica, com utilização de jogos, bolas e objetos coloridos para
estimulação sensorial (auditiva e visual), assim como de material direcionado aos
cuidados com o cão, como escovas, guias, buscando basicamente os objetivos
de atendimentos convencionais , porém, através de recursos direcionados ao
TAA, o que condiz com a afirmação de que  nem sempre um único caminho
terapêutico é eficiente para a pessoa que se encontra em processo de reabilitação.
Às vezes é necessário que se construam caminhos alternativos de pensamento e
ação. mediações capazes de proporcionar uma organização psicológica que
contorne as defasagens especificas de sua condição (Vygostky, 1991).

Durante os atendimentos, estiveram presentes os pacientes em seus
respectivos grupos, o terapeuta responsável pela especialidade técnica, o
adestrador responsável pelo animal e o animal adestrado para esta finalidade.

A utilização do roteiro mostrou-se proveitosa, uma vez que permitiu
responder a questões relativas a diversos itens, uma vez que possibilitava o registro
por criança, a cada cinco (5), quanto aos quesitos investigados. Assim :

1- Quanto ao tipo e frequência de interação do participante , via contato
proximal ou distal (sorriso, olhar), performance adotada na atividade proposta
pelo terapeuta e tipo de contato com o animal.

Foi observado que o correr dos atendimentos apresentou significativo
crescimento de contato dos pacientes com os demais membros do grupo
(terapeuta, colegas de grupos, adestrador e o proprio cão), na faixa de 35%. Nos
grupos de atendimento a Transtornos Globais do Desenvolvimento, observou-se
que os pacientes por características patológicas, muitas vezes chegavam até o
atendimento, com reservas ou ausência de contato próximo e distal. A partir do
momento em que o cão era introduzido, verificava-se que este tinha uma função
mediadora entre o paciente e o terapeuta, como recurso de comunicação.
Observou-se ainda que em muitos atendimentos, as crianças chegavam de forma
automática, muitas vezes com baixo ou fraco contato social, pouca disponibilidade
e aderência para as ações propostas. Uma vez que o cão era introduzido,
demonstravam-se mais disponíveis, sorrindo, participando mais da  dinâmica do
grupo, respeitando, inclusive, sua vez de atuação; melhorando a qualidade da
realização da tarefa proposta uma vez que prestavam mais atenção no momento
em que a terapeuta executava a atividade, utilizando-se do cão como modelo
passivo.
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2- Quanto à demonstração de emoções positivas (riso, satisfação) ou
negativas ( medo, insegurança, raiva, agressividade)

Observou-se uma ampliação de 20% na demonstração de emoções positivas
e diminuição de 42% das negativas.

3- Quanto à comunicação verbal e não verbal.
Verificou-se que,  embora haja sido registrada relativa melhora na

comunicação verbal (15%) não há como evidenciar a contribuição da TAA, uma
vez que 87% dos pacientes já apresentavam comunicação verbal no início da
intervenção. Houve porém, melhora significativa na comunicação não verbal dos
pacientes, pois o percentual médio de melhora foi de 46%.

4- Quanto à compreensão da atividade proposta- Demonstra compreender
as regras das atividades propostas pelo terapeuta e colabora mostrando interesse
ou motivação?

Muitas vezes,  na chegada dos pacientes observava-se desorganização do
pensamento, tanto no relato de situações vivenciadas, quanto  com relação à
compreensão da sequenciação das atividades propostas. Com a maior
participação nas atividades, motivada pela presença do cão e, com o fato de, ao
final de cada sessão  a terapeuta solicitava um repasse das atividades vivenciadas,
foi observada melhora na organização do pensamento e sua exposição verbal do
paciente. Os dados colhidos são significativos, pois demonstram a utilização do
cão como modelo e agente favorecedor de situações de aprendizagem, quando
a compreensão se efetiva por meio da percepção do modelo ativo, e se realiza
através da imitação.

Como se pode perceber,  em média 80% dos pacientes não apresentavam
compreensão, das propostas de atividades feitas pelo terapeuta, , por conta da
dificuldade imposta pela patologia, nos primeiros 10’.  Entretanto, verificou-se
que,  esses mesmos pacientes apresentavam, nos 10’ finais, compreensão, ao
menos parcial da proposta. É importante ressaltar que do total de pacientes que
não apresentaram compreensão nos primeiros 10’, aproximadamente 93%
demonstraram compreensão por imitação nos 10’  finais e 7% compreensão sem
o modelo imitado, isto é, depois da seção de intervenção todos os pacientes
demonstraram compreensão, seja por imitação ou não.

Estes dados confirmam o grande papel da imitação na internalização e
organização das imagens mentais que dão alimento e suporte à ação, como
salienta Oliveira (1998), em leitura piagetiana. A repetição das atividades vivenciada
pelas crianças, observando os outros membros do grupo, assim como o cão
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também contribuiu para sua aprendizagem. Segundo Faria (1998), os esquemas
cognitivos, os quais conduzem ao desenvolvimento da inteligência, têm
necessidade de serem repetidos, podendo vivenciar a mesma atividade por várias
vezes.

O fato de a intervenção haver sido desenvolvida em uma abordagem lúdica,
interativa e divertida, também contribuiu para a compreensão das propostas feitas,
uma vez que se levou ao desejo de participar. Para Vygotsky (1930/1991), citado
por Oliveira, Dias & Roazzi, 2003, o prazer não pode ser considerado apenas
como a característica definidora do jogo, como muitos pensam, uma vez que, na
verdade, ele preenche várias necessidades que geram motivos que impelem a
criança à ação. São exatamente estas necessidades que fazem a criança avançar
em seu desenvolvimento.

Nesse sentido, os registros das observações sugerem que o cão, alem de
estimular capacidades cognitivas, através de estímulos sensoriais, motores e
afetivos, tem forte função lúdica no processo terapêutico, sendo visto como que
um brinquedo vivo, capaz de dar respostas imediatas e interativas sem
programação, ao estímulo ocasionado pela paciente.

5- Quanto à interação com o animal
Com relação a esse item, observou-se total adesão dos participantes, sendo

que todos demonstraram prazer e interagiram com o animal.  Ess boa interação
observada, confirma o que  considera Dotti (2005), para quem e para que haja
sucesso na relação entre o paciente (individual e/ou em grupo) e o animal, é
necessário que a aproximação se dê respeitando  momentos de forma consistente
e duradoura. A confiança estabelecida segue algumas etapas bastante
evidenciadas, confirmadas  nas observações realizadas, que vão do início até o
momento em que a relação afetiva é de total entrega. Isso inclui a família, que
mesmo não estando presente no atendimento, foi de grande apoio na qualidade
do vínculo terapêutico estabelecido. As fases descritas por Dotti, foram observadas
nos atendimentos :

Empatia – primeiro contato do paciente com o animal, quando é possível
perceber o grau de disponibilidade  que o paciente apresenta;

Afeto – a partir do momento em que o animal passa a ter maior aproximação
para com o paciente, é possível identificar as afinidades e simpatia pela proposta;

Apego – a necessidade de ver e estar com o animal aumenta. Favorecendo
a motivação e aderência ao treinamento;

Vínculo – observa-se maior cumplicidade e preocupação com o bem estar
do animal. O paciente demonstra e muitas vezes verbaliza a saudade e o interesse
em estar naquele atendimento;
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Confiança – nesse momento, o paciente aceita o atendimento e suas
implicações, com prazer e confiança no trabalho do profissional que o assiste e
de seu co-terapeuta (o cão).

O animal como agente facilitador para a terapia,  pode ser considerado uma
ponte de comunicação entre o terapeuta e o paciente/usuário, além do que dá
ressonância as sentimentos e favorece sua exteriorização. O animal é um
catalisador, ele atrai, modifica e faz a conexão entre dois elementos: a pessoa e
o profissional (Dotti, 2005, p.34).

A titulo de ilustração,  descreve-se uma situação observada e registrada
com paciente com diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento (encontro
número 07):

(...) durante o atendimento, o terapeuta solicita: “Vamos escovar o “cabelo”
do Átila, pois ele deve ter acordado e se esquecido de pentear os cabelos,

por estar atrasado para  chegar aos atendimentos”.  C responde para o

terapeuta, buscando o contato proximal do cão, e em  defesa dele : “Não
briga com ele... tadinho eu não consigo e minha mãe me ajuda... pode

ser que a mãe dele não  ajudou e ele precisa que eu ajude. “

Como se pode verificar,  as observações demonstram como  os animais
auxiliam nas técnicas de atendimento, independentemente  da patologia ou
modalidade terapêutica, uma vez que a presença e as  a habilidades dos animais
não oferecem  ameaça alguma a criança, mas sim afeição incondicional. Estudos
indicam que a TAA, oferece sensações mais confortáveis quando permeiam
sentimentos de abandono, solidão e infelicidade (Serpell, 1999). Os animais podem
fazer a ponte e  alcançar o paciente de forma mais rapidamente (Friedmann,
Katcher, Lynch  & Messent, 1983), o que foi verificado nesta pesquisa.

Nesse sentido,  o ato de afagar um animal, já atribui à sensação de conforto
e bem estar, dando a satisfação da utilidade e alegria. Os animais promovem
mais interação com o meio aumentando assim as condições de comunicação,
além de servirem de apoio emocional (Martin & Farnum, 2002), fato também
confirmado por este estudo, que verificou melhora significativa no comportamento
social dos pacientes, com  redução, inclusive, de comportamentos agressivos
nos encontros, com   pacientes com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD),
que apresentavam condições, por vezes, até agressivas, que causavam prejuízo
às habilidades de interação e comunicação social. Essa condição, como inerente
à patologia, com difícil prognóstico, mas existem tentativas de controles
sintomáticos da síndrome. Este estudo sugere que as abordagens lúdicas possam
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ser vistas como estratégias privilegiadas do desenvolvimento de habilidades sociais
e controle saudável afetivo-emocional.

O jogo não é simplesmente um passatempo com o objetivo de distração,
ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar
de expressiva importância, seja ela na escola, ou área do atendimento à saúde.
Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as
capacidades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o
progresso da palavra. Estimula ainda a observar e conhecer as pessoas e as
coisas do ambiente em que se vive. Através da situação lúdica, na qual inclui-se o
TAA, o indivíduo pode brincar naturalmente, experimentar, explorar toda a sua
espontaneidade criativa. Assim sendo, o lúdico, tem papel marcante e essencial
para que seja manifestada a criatividade de quem brinca, utilizando suas
potencialidades de maneira integral. É somente sendo criativa que a criança
descobre seu próprio eu. (Tezani, 2004).

A fim de ilustrar alguns atendimentos, são descritos a seguir certas atividades
observadas, propostas pelos terapeutas.

Com o objetivo de melhorar o equilíbrio global, a coordenação motora,
estimular reações de proteção , foi solicitado escovar o cão em diferentes posições,
levá-lo a passear em terrenos estáveis e instáveis com ou sem obstáculos, elevar
um dos membros e fazer o cão passar por baixo, imitar a marcha do cão , engatinhar,
vestir o colete no animal, brincar com os joelhos colados no colete, arremessar
bola, elevar uns dos membros para criação de obstáculos para o cão. Os registros
fotográficos evidenciam grande satisfação nas atividades propostas com foco
no animal e empenho no alcance das solicitações estabelecidas pelos terapeutas.

Os dados obtidos nas entrevistas com os pais/responsáveis sobre os
atendimentos com a modalidade TAA revelaram uma percepção positiva dos
mesmos. De forma unânime,  relataram  que seus filhos demonstram :

• Motivação: vários relatos deram testemunho de um  maior interesse e
expectativa com o atendimento terapêutico agendado, apresentando desejo
e compromisso com a freqüência, não querendo faltar ou perder o dia e a
hora. Os pais e responsáveis contaram que as crianças, muitas delas,
mesmo com dificuldades cognitivas, começavam a estebelecer de alguma
forma, estruturas para contar os dias para os próximos atendimentos, o que
evidencia maior organização temporal. Observou-se portanto, como a
interação prazerosa do grupo, com a presença do cão, leva á motivação, a
qual, por sua vez, produz uma estruturação mental mais evoluída.
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• Maior autonomia por parte da criança e maior conscientização, quanto a
poder ter novas ações, assim como dos pais, em poder delegar mais
atribuições e responsabilidades ao filho. Essa transformação, passa por
processos de inversões de papéis, percebendo que seu filho demonstra
maior conscientização do que faz,  e os mobiliza a agir para superar suas
dificuldades, sem super protegê-los.  A seguir, a titulo de ilustração, transcreve-
se um depoimento de certa mãe que acompanha sua filha em treino de
marcha, nos atendimento de TAA: Eu mesma me emocionei a ver minha
filha conduzindo o cão a passeio, sozinha, mesmo em sua cadeira de rodas
– foi emocionante, ver o quanto ela é capaz !

O momento da entrevista foi de grande valia  para se constatar o quanto os
pais passam a ter um olhar mais positivo em relação aos seus filhos, voltado para
o seu potencial, ao invés de os verem somente pelas limitações que possuem.

Desta forma observa-se que,  além do favorecimento direto obtido nos
atendimentos terapêuticos, os mesmos favorecem  de forma indireta a valorização
e reconhecimento dos potenciais e condições evolutivas dos pacientes, por eles
mesmos e por seus  pais e responsáveis.

Essas considerações nos remetem ao conceito  de objeto transacional, de
Winnicott, , o qual liga a necessidade da criança de eleger um objeto que lhe
permite passar do mundo subjetivo para o objetivo, realizando as primeiras
transições entre relação com os pais e o mundo exterior real. Nesse aspecto, o
cão ou animal, serviriam de apoio emocional, para experiências que teriam uma
forte carga emocional. O animal, visto  como objeto transacional, alem de suprir
tais necessidades, é capaz de oferecer suporte. Crianças e idosos vêem os animais
como seus amigos especiais, membros importantes da família e seres que
proporcionam interações sociais, afeição e apoio emocional (Triebenbacher, 1998).
Dessa forma, o cão é um objeto transacional vital no processo de restabelecimento
de vínculos com outros seres humanos (Charnaud, 2000).

Ao mencionar o aumento da motivação e da autonomia nos atendimentos
em TAA, vê-se que, sob a ótica dos pais/responsáveis, há um aumento da criança
e do adolescente com DI, na confiança em si e na abertura ao outro, configurando-
se desta forma uma movimento de afirmação e abertura na evolução da
socialização dos atentidos.

A busca de dados  junto aos terapeutas, com o objetivo de melhor
compreender os motivos pelos quais alguns, de  abordagens clínicas diferentes,
lançam mão desse procedimento, uma vez que se pretende  verificar a percepção
dos profissionais sobre a TAA, inclusive sobre a sua utilização mediando seus
objetivos, obteve resultados significativos.
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Em entrevista não dirigida, junto aos pais, individualmente, observou-se que
diante de todo o quadro de técnico profissional, apenas uma pequena parcela
manifesta interesse por essa abordagem, depositam maior interesse na realização
dos atendimentos convencionais, do que esses mais recentes.

É uma condição, segundo todos os entrevistados, para a realização desta
abordagem terapêutica, a aceitação da relação homem e animal, não podendo
haver por parte do profissional disposto a lançar mão dessa modalidade, medos
ou insegurança. Como característica peculiar, todos possuem animais domésticos
e referem alguma experiência informal com a convivência, embora reconheçam
que muitos colegas não acreditam nos benefícios observados e vivenciados por
aqueles.

Os seis terapeutas entrevistados acreditam que não existem restrições quanto
à utilização da TAA nas demais patologias. Identificam a TAA como a modalidade
preferida dentro do quadro de seus pacientes assistidos. Assim sendo, relatam
que essa atividade é preferida em geral pelas crianças devido à simpatia que os
cães conquistam  e que os resultados aparecem mais rapidamente, pois o paciente
se sente motivado ao interagir com o cão, o que  tira o foco do problema que
sofrem.

Acreditam também que, com cara de brincadeira, a TAA vai aos poucos
mostrando resultados nos tratamento de pacientes como, por exemplo, de Paralisia
Cerebral, Autismo e Deficiência Intelectual. É assim que, segundo a fisioterapeuta
da equipe, um paciente com resistência em determinadas manobras terapêuticas,
passa a utilizar-se do membro comprometido, realizando atividades de forma
lúdica, sem reserva ou restrição. Anteriormente o mesmo paciente entrava nos
atendimentos chorando e recusando-se a colaborar. É a terapia que mais gosta
de fazer e por isso já conseguimos observar uma grande melhora do lado paralisado
relata a fisioterapeuta integrante da equipe de TAA.

Odendaal & Lehamann (apud Odendaal, 2000) referem em seus estudos
que, tanto nos seres humanos como nos animais, há mudança hormonal benéfica
que ocorre nas endorfinas betas, phenilatalamina, prolactina, dopamina e oxcitocina
dentro de uma interação positiva de quinze minutos. A liberação dessas substâncias
químicas não somente faz as pessoas se sentirem mais felizes, mas também
diminui o hormônio do estresse,  o cortisol.

Estudos recentes indicam que a interação homem-animal implica,
favoravelmente, nos níveis de lipídios no sangue, glicose, bem como influencia
positivamente na produção de substancias pelo corpo, que impulsionam o sistema
imunológico e ajudam o alivio da dor, dando uma sensação de bem estar (Becker,
1986).
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Segundo os terapeutas o objetivo estabelecido é atingido de maneira
diferente, sendo que o cão coloca-se de forma interlocutora, diferenciando o
enfoque dado pelo paciente, conforme depoimento de uma fonoaudióloga
integrante da equipe de TAA : O uso do cão como interlocutor diferenciado com o
qual o paciente necessita melhorar a impostação vocal para ser atendido em sua
ordem, obriga-o a melhorar, motivando-o a trabalhar todas as áreas motoras
orais defasadas, descritas nos objetivos de plano terapêutico.

Todos os terapeutas colocam o animal como um aliado, um apoiador que
auxilia dinamicamente a efetivação das terapias. É referido que um animal, em
especial o uso do cão em seus atendimentos, é o melhor exemplo de apoiador ou
co-terapeuta, fortalecendo fortemente o vínculo do paciente com o atendimento/
terapeuta. Assim sendo, o animal é o agente facilitador que contribui para melhor
aceitação da realidade, através de motivação e prazer.

Referem-se ainda a perceber aumento do pensamento crítico, estimulação
dos processos cognitivos, com um olhar mais amplo e atento da realidade que a
rodeia. A criança passa, por exemplo, no caso de cães, a observar outras raças,
a trazer conteúdos diversificados sobre situações vividas, começa a manifestar
seu gosto por determinado cão e suas características, e consequentemente melhora
seu poder de comunicação social e sua auto-estima aumenta sensivelmente. Na
família, ela passa a ser percebido como um indivíduo que apresenta preferências
próprias, inclusive no caso de animais, o que é uma conquista, uma vez que,
devido à patologia, muitas vezes as pessoas com DI são vistas como incapazes
de manifestar algum interesse, escolha ou determinação.

Sintetizando, os resultados dos instrumentos utilizados convergem no sentido
de apontar a validade da TAA como facilitadora da sociabilização das crianças/
adolescentes com deficiência intelectual, com aumento da motivação e
engajamento às intervenções, assim como,  repercussões positivas em sua
autonomia, em seu humor e em sua organização cognitiva temporal e narrativa
linguística. Os terapeutas ressaltaram que o componente lúdico presente nas
intervenções,  facilita atingir seus objetivos terapêuticos.

Considerações finais
A avaliação de aspectos de caráter adaptativo, com foco em sociabilização,

verificados durante as intervenções terapêuticas clínicas, segundo a modalidade
TAA, junto a crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual associada a co-
morbidades diversas, constatou uma evolução positiva nas mesmas. Esta
constatação reforça a visão de que o funcionamento adaptativo da pessoa com
Deficiência Intelectual, pode ser influenciado por vários fatores, dentre eles a
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reabilitação que gere a possibilidade de conviver em um meio descontraído e
atraente, que  motive a ação e a interação, como é o ambiente lúdico da TAA.

A grande atração despertada pelo cão foi sem dúvida a mola mestra que
ativou a maior atenção, participação e motivação dos participantes. A inversão
vienciada dos papéis de cuidado por cuidador, também fez com que se sentissem
responsáveis pelo cão, em escová-lo, acariciá-lo, levá-lo a passear segurando a
guia, por exemplo. Também experimentaram momentos de grande descontração
e alegria ao brincar com o animal, o que propiciou maior abertura social e liberação
de emoções e sentimentos.

As atividades vivenciadas nos atendimentos tiveram repercussões nos
processos cognitivos, sendo que os participantes passaram a se expressar mais
verbalmente, concatenando episódios vividos em casa, com seqüência e maior
objetividade e clareza. A organização temporal também melhorou com a contagem
dos dias faltantes para a terapia, evidenciando sua adesão.

Essa postura mais ativa despertou a atenção de pais e responsáveis, que
tambem, quando entrevistados, relataram perceber maior autonomia e auto-
confiança em seus filhos. Esses dados evidenciam a força propulsora das
reabilitações desenvolvidas em ambiente lúdico e interativo, assim como, a grande
contribuição que a presença dos animais pode dar nesse sentido.

A opinião dos terapeutas também foi positiva quanto à TAA, dando
depoimentos de sua experiência clínica, nas diversas áreas que atuam, como a
psicopedagogia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a fisioterapia,
mencionando como os objetivos terapêuticos são atingidos de forma mais ágil,
menos sofrida e até mais divertida para os participantes, que mantém um forte
vínculo com os terapeutas. Ressaltaram também a importância do ambiente lúdico
no engajamento à proposta terapêutica, assim como da imitação do cão na
aprendizagem de novas propostas, devida em grande parte à maior atenção
demonstrada aos procedimentos, uma vez que a terapia adquire novos, visíveis
e bons significados.

O estudo sugere que a TAA, associada à prática de Reabilitação Clínica
convencional, implique em maior eficiência terapêutica, frente ao alcance mais
imediato de objetivos estabelecidos, comparados com atendimentos puramente
convencionais, atribuída ao fato da influência positiva do lúdico no desenvolvimento
cognitivo, afetivo-emocional e motor das crianças e dos adolescentes em
decorrência da interação homem-animal.
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