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 A Terapia Assistida por Animas (TAA) pode ser definida como uma prática realizada por profissionais da 

área de saúde, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social dos 

pacientes (MORALES, 2005). O objetivo desta pesquisa foi verificar e caracterizar os projetos de TAA 

existentes no estado de São Paulo em relação a sua localização e de que forma os projetos de TAA 

divulgam seus trabalhos e atuações. Para a coleta de dados consideramos os meios de comunicação 

virtuais, eletrônicos e impressos. Por meios dos resultados verificamos que a divulgação dos projetos 

ocorre através de sites eletrônicos, canais de televisão, revistas e jornais impressos.  Por fim, 

acreditamos na importância de continuarmos utilizando estes recursos de forma mais abrangente para 

que as informações sobre os projetos de TAA e seus benefícios alcance a sociedade como um todo.  

 

 

 
 
 
 

RESUMO 

 

Projetos, Terapia Assistida por Animais, Meios de Comunicação. 

 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa parte de um trabalho acadêmico de iniciação científica, foi desenvolvida por 

uma discente do curso de psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, e orientada 

por uma professora da referida instituição. O interesse pela temática surgiu a partir do momento em que a 

estudante no decorrer de sua graduação teve contato com a área da psicologia da saúde. 

A pesquisa diz respeito à forma como os projetos de Terapia Assistida por Animais (TAA), 

localizados no estado de São Paulo divulgam suas existências e formas de atuações. 

Esta pesquisa se torna relevante à medida que, ao divulgarmos os projetos e os referidos 

endereços eletrônicos, o leitor poderá ter conhecimento à respeito da existência dos mesmos, suas 

missões, formas de atendimento, benefícios, público alvo, dentre outros aspectos. 

 

O início da TAA, Definição e Co-terapeutas 

 

A Terapia Assistida por Animais (TAA) é um recurso que iniciou na Inglaterra em 1792, mais 

precisamente no hospital psiquiátrico chamado de “Retiro de York”; fundado por William Tuke, o hospital 

tinha novas idéias de tratamento e era considerado um refúgio mais humanístico, o tratamento era dito 

como moral e diferente dos outros hospitais psiquiátricos (DOTTI, 2005). 

Na década de 60 surgiram novos registros e as primeiras publicações científicas sobre benefícios 

obtidos nas sessões terapêuticas com a presença de animais, as quais foram publicadas pelo norte-

americano Boris M. Levinson, que escreveu o artigo, “O cão como co-terapeuta” (1962), esses relatos 

fizeram com que Levison fosse considerado o precursor da TAA (DOMINGUES, 2007).  

Segundo a pesquisa de Pereira, Pereira e Ferreira (2009) a terapia assistida por animais é uma 

intervenção dirigida por profissionais, na qual se utiliza de animais como co-terapeuta.  

Segundo Dotti (2005) existem algumas definições de TAA no Brasil que apesar de não serem mais 

utilizadas continuam ainda presentes na mídia em forma geral, como Pet Terapia, Terapia com Animais, 

Terapia Mediadas por Animais, Terapia Facilitada por Animais, Visitas com Animais, Zooterapia ou 

Cinoterapia. 

De acordo com Kawakami e Nakano (2002), os animais utilizados na TAA são aqueles que 

geralmente não oferecem perigo ao ser humano como cachorro, gato, coelho, tartaruga, peixe, chinchila, 

hamister, furão, pássaro e alguns animais inusitados como a iguana. O animal mais utilizado na TAA é o 

cachorro por sua natural afeição e a rápida resposta positiva ao toque das pessoas; para o animal participar 

da terapia o mesmo precisa se submeter a exames, apresentar uma boa condição orgânica, apresentar bom 

comportamento perante as pessoas e possuir boa resposta ao comando (KAWAKAMI; NAKANO, 2002). 

 O objetivo da presente pesquisa foi realizar um levantamento dos projetos de TAA desenvolvidos no 

estado de São Paulo e identificá-los nas mais variadas formas de divulgação.  

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

 

A coleta de dados da referente pesquisa tornou-se possível através da divulgação dos projetos por 

meio de três meios de comunicação, ou seja, internet, televisão e materiais impressos (jornal). 

  

3. RESULTADO 

 

Os projetos encontrados admitem a TAA como parte do tratamento direcionado aos pacientes que 

se encontram no estado de São Paulo. Foram constatados vinte e nove projetos que serão citados no 

decorrer do trabalho. 

 

A localização dos Projetos 

 

 

Verificamos que os vinte e nove projetos de TAA estão localizados próximo à três grandes centros, 

ou seja, São Paulo com 11. 967. 825 habitantes, São José do Rio Preto com 442. 548 habitantes e São 

Carlos com 241. 389 habitantes (IBGE, 2015).  

 

Breve descrição geral dos projetos localizados em/ou próximo à cidade de São Paulo 

 

Na figura 1 apontamos dez projetos localizados na cidade de São Paulo e sete em cidades 

próximos à ela, ou seja, um em Santo André, um em Itatiba, dois em Campinas, um em Sumaré, um em 

Itapetininga e um em Lorena. Os projetos estão localizados no máximo à 179 Km da capital do estado de 

São Paulo. 

 

Figura 1.  Projetos localizados próximo à cidade de São Paulo - distância em Km 

 

 

 

 

Segue abaixo breve descrição dos dezessete projetos, os quais serão citados em ordem alfabética 

levando em consideração sua proximidade á cidade de São Paulo: 

O projeto “Amicão” foi iniciado no ano de 2006 na cidade de São Paulo, suas principais atuações 

abrangem todas faixas etárias. O co-terapeuta utilizado é o cachorro, sua intervenção é voltada para a 
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estimulação dos pacientes e acompanhantes, pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico 

http://www.hospitalsaopaulo.org.br/sites/humaniza/index.htm. 

No ano de 2011 foi fundado o projeto “Cão Carinho” na cidade de São Paulo e tem como objetivo 

realizar visitas terapêuticas, às pessoas que se encontram institucionalizadas. O mesmo utiliza como co-

terapeutas cães das mais variadas raças e seu site é http://www.terapiacaocarinho.com.br. 

 Também na cidade de São Paulo, em 2000, foi iniciado o projeto “Cão do Idoso”, com a proposta de 

melhorar a saúde física, mental, emocional dos idosos, por meio de visitas terapêuticas. Suas atuações são 

desenvolvidas por grupos de voluntários e com o auxílio de cachorros como co-terapeutas. Outros dados 

poderão encontrados no site http://www.dogtimes.com.br/projetoidoso.htm. 

 O “Cão Terapeuta” teve início em 2013, na cidade de São Paulo, com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde. O projeto é voltado para todas faixas etárias, que 

sejam enfermos, carentes ou que apresentam alguma necessidade especial, tendo como co-terapeuta o 

cachorro. Seu endereço eletrônico é https://pt-br.facebook.com/caoterapeuta. 

 O projeto “Equoterapia”, iniciado no ano de 2011, se desenvolveu no Jockey Club de São Paulo e 

utiliza como co-terapeuta o cavalo. O projeto atende pessoas que apresentam alguma necessidade especial 

e seu objetivo está voltado para melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento motor e cognitivo dos 

pacientes. Mais informações a respeito do mesmo, poderemos encontrar no seguinte site: 

www.espacoleticiajunqueira.com.br. 

 O projeto “Fundação Selma” também se localiza na capital do estado de São Paulo, desde 2003 e 

tem como objetivo reintegrar pessoas com deficiências motoras e físicas, e assim melhorar sua qualidade 

de vida. O mesmo se mantém diante de pacientes pagantes, para assim atender pessoas que apresentam 

uma realidade financeira menos favorecida. O projeto utiliza o cavalo como co-terapeuta e sua página 

eletrônica é https://pt-br.facebook.com/FundSelma. 

 O “Grupo de Abordagem Terapêutica Integrada” (GATI) teve início no ano de 1980, com o 

atendimento voltado para interdisciplinaridade, nas áreas da educação e saúde, e avaliações de 

ensino/aprendizagem. O referido projeto atende pacientes de todas faixas etárias que apresentam alguma 

necessidade especial. O co-terapeuta utilizado é o cavalo e seu endereço eletrônico é 

http://www.lianaequoterapia.com.br. 

 O “Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais” (IBETAA) se iniciou na capital 

do estado de São Paulo, em 2012. Por meio de visitas terapêuticas, o projeto busca auxiliar no 

desenvolvimento da cognição no processo de aprendizagem, na socialização, além de favorecer o aspecto 

emocional de pessoas que apresentam algum tipo de necessidade especial. O co-terapeuta utilizado é o 

cachorro e pode ser encontrado no site http://www.ibetaa.org.br/instituto.aspx. 

 O projeto “Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais” (INATAA), foi fundado em 

2008, com o objetivo de auxiliar pessoas que apresentam alguma necessidade especial através dos 

benefícios terapêuticos. Também são utilizados cães como co-terapeutas e seu endereço eletrônico é 

http://www.inataa.org.br. 

 O projeto “Patas Therapeutas” é desenvolvido na capital do estado de São Paulo e existe desde 

2012, com o intuito de realizar visitas terapêuticas e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

pacientes. Os co-terapeutas são cachorros, gatos, coelhos e aves. O projeto atende crianças e idosos que 
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apresentam ou não necessidades especiais.  Para mais informações podemos acessar o site 

http://patastherapeutas.org. 

 Na cidade de Santo André o projeto “Centro de Reabilitação e Equoterapia Santo André” 

(CRESA), iniciou em 2008, sendo o pioneiro na cidade. Sua proposta é oferecer atendimentos na área da 

saúde e educação. O projeto atende pessoas que apresentam alguma necessidade especial, o co-terapeuta 

utilizado é o cavalo e sua pagina eletrônica é http://www.equoterapiasantoandre.com.br. 

 O projeto “Instituto Passo a Passo” (IPP), é uma associação reconhecida como utilidade pública 

municipal de Itatiba desde 2000. Sua missão é promover a saúde e educação às pessoas que apresentam 

dificuldades motoras, de aprendizagem e emocionais. O co-terapeuta que auxilia o tratamento é o cavalo e 

suas informações podem ser encontradas no site http://www.guia-se.com.br/anuncios/itatiba/21116-ippe-

instituto-passo-a-passoequoterapia. 

 Em 2004, na cidade de Campinas, foi iniciado o projeto “Atividade, Terapia e Educação Assistida 

por Animais de Campinas” (ATEAC), busca desenvolver a relação social, emocional e motora de crianças e 

adultos institucionalizadas da cidade e região. Seus co-terapeutas são cães de variadas raças e sua página 

na web é http://ateac.org.br. 

 O projeto “Medicão”, iniciou em 2004 e se localiza na cidade de Campinas, utilizam como co-

terapeutas cães. O projeto é desenvolvido na cidade e região, busca realizar visitas terapêuticas, atendendo 

todas faixas etárias. Suas informações estão no seguinte site http://www.projetomedicao.com.br/. 

 Na cidade de Sumaré em 1997, foi iniciado o projeto “Pet Smile”. O mesmo realiza ações 

sociais, com crianças que apresentam alguma necessidade especial, adultos e idosos, com objetivo de 

visitas terapêuticas. O projeto é composto por cães, gatos, peixes, tartaruga, chinchila e porquinhos da índia 

que se apresentam como co-terapeutas e suas informações podem ser encontrados no site 

www.psicologiaanimal.com.br/arquivos/artigos/sorriso.pdf. 

 Já na cidade de Itapetininga, é realizado desde 2004 o projeto de “Equoterapia”, atendem pacientes 

que apresentam alguma necessidade especial. Seu objetivo é utilizar o cavalo como co-terapeuta de forma 

interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. O projeto realiza atendimentos privados e 

atendimentos gratuitos, pode ser encontrado no site g1.globo.com/itapetininga/equoterapia-para-familias-de-

deficientes-em- itapetininga-sp.html.  

 E por fim, o projeto “Caminhar” é realizado na cidade de Lorena desde 1999. Sua proposta é 

trabalhar o desenvolvimento motor e cognitivo dos pacientes, atualmente o projeto atende crianças, jovens 

e adultos que apresentam alguma necessidade especial. O co-terapeuta utilizado é o cavalo e para mais 

informações acessar o site http://sites.amarillasinternet.com/projetocaminhar/quem_somos.html 

Breve descrição geral dos projetos localizados em/ou próximo à São José do Rio Preto 

Além dos projetos encontrados acima, verificamos mais cinco localizados em São José do Rio Preto 

e outros quatro próximos à ela (figura 2). Em Mirassol encontramos dois projetos, em Mirassolândia um e 

em Araçatuba outros dois. A localização destes projetos se encontram na distância máxima de 119Km da 

cidade de São José do Rio Preto. 
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Figura 2. Projetos localizados próximo à cidade de São José do Rio Preto - distância em Km 

 

 

 

 

 Na cidade de São José do Rio Preto, é realizado o projeto “Amigos da Hippo”, que utiliza o cavalo 

como co-terapeuta, desde 2010/2011. O projeto vem o intuito de auxiliar na recuperação de crianças e no 

seu desenvolvimento motor, cognitivo, na reeducação e reabilitação das mesmas. Pode ser encontrado no 

site https://pt-br.facebook.com/amigosdahippo. 

 O projeto “Amigos da Malu” se desenvolveu em 2013, na cidade de São José do Rio Preto, com o 

objetivo de realizar visitas terapêuticas para pessoas com necessidades especiais. Os co-terapeutas que 

auxiliam o projeto são cachorro, coelho e jabuti, suas informações estão na página eletrônica: https://pt-

br.facebook.com/amigosdamalupetterapia. 

 Acontece na cidade de São José do Rio Preto, o projeto “Cão Afeto” iniciou-se em 2015. O projeto 

atende pacientes internados no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), este é o primeiro hospital da 

região a desenvolver esta terapia. Tem a proposta de visitas terapêuticas. Utiliza como co-terapeuta o 

cachorro e pode ser encontrado no site g1.globo.com/sao-paulo/saorio-preto/caes-sao-usados-no-

tratamento-de-criancas-em-hospital-de-rio-preto .html. 

 O “Centro de Hippoterapia e Equitação Terapêutica” (CHET), localizada em São José do Rio Preto, 

iniciou o tratamento em 1989, sendo umas das pioneiras no Brasil. Tem o cavalo como co-terapeuta e visa à 

reeducação e reabilitação de pessoas que apresentam alguma necessidade especial e propõe atendimento 

gratuito. Este projeto também é responsável pelo projeto, “AMIGOS DA HIPPO”, que foi citado logo acima, 

suas informações estão no site: http://www.hippoterapia.com.br. 

 Também na cidade de São José do Rio Preto, é desenvolvido o “projeto social” que acontece desde 

2014, este atende idosos do Lar de Betânia, com o objetivo de apresentar atividades recreativas que 

proporcionam uma melhor qualidade de vida. São utilizados cachorros como co-terapeutas e suas 

informações pode ser encontradas através do jornal impresso local “Diário da Região” e na página da web 

g1.globo.com/sao-paulo/saorio-preto/caes-sao-usados-no-tratamento-de-criancas-em-hospital-de-rio-preto 

.html. 

Já na cidade de Mirassol é realizado o projeto de “Equoterapia” iniciou no ano de 2012, atende 

crianças e adolescentes que apresentam alguma necessidade especial. Sua missão é desenvolver a 

coordenação motora e cognitiva dos pacientes, com o auxilio do cavalo como co-terapeuta, porém pode 

encontrar outros animais no local com finalidade terapêutica. Pode ser encontrado no endereço eletrônico é 

http://www.projetoequoterapiamirassol.blogspot.com.br/. 
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 O projeto “Pet Terapia” iniciou em 2013 e é realizado na Associação de Pais e Amigos Excepcionais 

(APAE), da cidade de Mirassol. O projeto tem como proposta realizar visitas terapêuticas e atende os 

pacientes da instituição, utiliza como co-terapeuta cachorro, coelho e tartaruga, o mesmo é desenvolvido 

pelo projeto que já foi citado acima, “AMIGOS DA MALU”. Suas informações podem ser encontradas no site 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto- /noticia/2013.  

O projeto de Equoterapia é desenvolvido pela Prefeitura da cidade de Mirassolândia, desde 2013. 

Utiliza como co-terapeuta o cavalo que auxilia no tratamento da população que apresenta alguma 

necessidade especial, segundo a descrição médica. O projeto tem como intuito recuperar o comportamento 

dos pacientes através da reabilitação, e pode ser encontrado no site http://www.mirassolandia.sp.gov.br. 

O “cão cidadão” realiza seus atendimentos no Campus da cidade de Araçatuba, desde 2003 e tem a 

proposta de realizar visitas terapêuticas juntamente com pacientes que apresenta alguma necessidade 

especial e que se encontram no Centro de Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais (CAOE). O 

projeto utilizam como co-terapeutas cachorros e sua página eletrônica é 

http://www.fmva.unesp.br/caocidadao/introducao. 

Breve descrição geral dos projetos localizados em/ou próximo à cidade de São Carlos 

Verificamos que além dos projetos encontrados próximos à São Paulo e São José do Rio Preto 

também a existência de três outros projetos na redondeza de São Carlos (figura 3). Um destes localizado 

nesta mesma cidade, outro em Araraquara, além de um em Pirassununga. Os projetos se localizam na 

distância máxima de 47 Km da cidade de São Carlos. 

 

Figura 3. Projetos localizados próximo à cidade de São Carlos - distância em Km 

 

 

 

Uma breve caracterização dos projetos que se encontram em/ou à próximo a São Carlos: 

 O Projeto “Novo Guia” iniciou em 2000, na cidade de São Carlos e atende todas faixas etárias que 

frequentam o programa Escola da Família  e a APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais). Sua 

missão é trabalhar assuntos de ensino/aprendizagem e comportamentos como bullying e drogas, com o 

auxílio do co-terapeuta cachorro. Seu endereço eletrônico é www.projetonovoguia.com.br. 

 Na cidade de Araraquara, foi criado em 2012 o projeto “Wendy”, que tem como intuito realizar visitas 

terapêuticas e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de crianças e idosos. Utiliza como co-

terapeuta, o cachorro e pode ser encontrado no endereço eletrônico: 

https://www.bicharia.com.br/projeto/projeto-wendy. 
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 E por fim o projeto Doutor Escargot, que iniciou em 1994, mas só obteve reconhecimento no ano de 

2000 na cidade de Pirassununga. O projeto atende crianças e adolescentes com ou sem necessidades 

especiais que estão matriculadas em escolas da cidade e tem como objetivo, trabalhar a aprendizagem, a 

socialização e o relacionamento entre os alunos e alunos-equipe escolar. Os co-terapeutas são animais 

moluscos e suas informações podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico 

www.usp.br/jorusp/arquivo/2002. 

Meios de comunicação utilizados para a divulgação dos projetos 

 Podemos perceber na figura 4 que a internet foi o meio de comunicação mais utilizado para a 

divulgação dos vinte e nove projetos encontrados, dentre estes, vinte e quatro possuem um site próprio. 

Além disso, no decorrer da pesquisa eletrônica foi encontrado registros de matérias televisionadas de 

dezessete projetos. Diante os vinte e nove, foi possível verificar a existência de dois projetos por meio da 

divulgação em um jornal impresso, Diário da Região, distribuído em São José do Rio Preto. 

 Dessa forma, foi verificado e constatado que os projetos na sua maioria utilizam mais de um desses 

recursos como meio de divulgação dos seus trabalhos.   

 

Figura 4. Números de projetos e formas de coleta de dados 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Acreditamos que a quantidade dos projetos localizados aos grandes centros (figura 1, 2 e 3), pode 

ser em decorrência da existência de hospitais de referências, centros de reabilitação e grandes 

universidades nestes locais. Tal fato, provavelmente atrai um número expressivo de pacientes para as 

referidas regiões em busca de atendimentos na área da saúde cada vez mais eficazes. Com a grande 

demanda de pacientes e com a Política de Humanização da Atenção e da Gestão - PNH (2003) exigiu-se 

adaptações e adequações nas terapias e sistemas terapêuticos tradicionais. O antigo paradigma voltado à 

cura da doença, este perdeu espaço para novas terapias paralelas e complementares, em que por meio de 

um olhar mais holístico ao paciente busca a promoção de mais qualidade de vida e/ou de morte aos 

pacientes e seus familiares. Dessa forma, a TAA pode ser considerada com uma das variadas terapias 

paralelas que foram sendo desenvolvidas em decorrência das novas exigências e novo quadro da área da 

saúde do Brasil. 
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Este dados vão ao encontro com a pesquisa de Luz (2005), ao abordar sobre o desenvolvimento  e 

crescimento significativo de novas terapias alternativas, as quais o objetivo não está mais em erradicar as 

doenças, mas em promover a saúde dos pacientes, vistos como um ser, psicológico, social e espiritual. 

Para Casarin, Heck e Schwartz (2004), as práticas alternativas são diferenciadas do método convencional, 

permitindo que o paciente tenha uma autonomia diante seu tratamento. 

A dinamização da TAA pode estar relacionada com o fato encontrado na figura 4, em que a internet 

e a televisão atualmente são importantes meios de comunicações e recursos utilizados para a divulgação da 

referida terapia à sociedade.  

Entretanto, enquanto a presente pesquisa constatou a internet como primeiro recurso e a televisão 

como segundo meio de comunicação mais utilizado para a divulgação dos projetos, a secretaria de 

comunicação (BRASIL, 2014), afirma justamente o contrário, ou seja, que a internet é o segundo meio de 

comunicação mais utilizado entre brasileiros e a televisão o primeiro.  

Dessa forma, precisamos repensar sobre a ferramenta utilizada para a divulgação, e atualmente 

ampliar a utilização do recurso televisionado para o maior acesso entre os brasileiros. 

Os dados da secretaria de comunicação (BRASIL, 2015), além de confirmar que a televisão 

continua sendo o meio de comunicação mais predominante entre os brasileiros, também afirmam que os 

brasileiros passam cinco horas diárias conectados à internet, sendo 48% dos indivíduos. Futuramente, 

existe grande possibilidade de um aumento considerável no uso dos meios digitais de comunicação diante 

desta nova geração que estão envolvidos pelo meio tecnológico (BRASIL, 2014). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com o aumento de publicações de trabalhos sobre TAA podemos contribuir na reflexão sobre a 

importância de utilizarmos esse tipo de terapia também como instrumento de atenção primária em nosso 

país, como em escolas e creches. Assim, a TAA poderá contribuir não apenas em prevenções secundárias 

e terciárias, mas também na promoção de saúde da sociedade brasileira. 

Ao considerar os projetos existentes de TAA torna-se relevante uma divulgação mais abrangente 

dos mesmos a fim de que a população possa se conscientizar a respeito de suas benfeitorias.  

Por fim, há grande possibilidade de existência de outros projetos que utilizam a TAA como 

intervenção, porém os mesmos não foram identificados neste trabalho, em conseqüência da deficiência dos 

processos de divulgação que envolve esta prática terapêutica. 
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