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Conceituação básica 



• A Terapia Assistida por Animais (TAA) possui objetivos claros e 
planos de tratamento específicos de acordo com o perfil do 
paciente.  Com critérios pré-estabelecidos pela equipe, toda a 
evolução do tratamento é controlada e documentada em 
prontuário ou relatório, sendo as sessões e sua duração 
estabelecidas segundo as necessidades do paciente.  

 

 

(REED; FERRER; VILLEGAS,2012.) 

 

Terapia Assistida por Animais 



 

• É um termo amplo que é comumente usado para descrever a 
utilização de diversos tipos de animais de forma benéfica para 
os seres humanos. É uma forma de cuidados com a saúde 
para grupos específicos de pacientes, seja em caráter agudo, 
crônico ou de reabilitação.  

 
Associação de Medicina Veterinária Americana 

Intervenções Assistidas por Animais 



Intervenções Assistidas por Animais 



Histórico da Terapia Assistida por Animais  
Brasil 

• 1950 - Nise da Silveira, psiquiatra no Hospital Psiquiátrico 
Pedro II no Rio de Janeiro  

• Modificação no comportamento frente cães e gatos  

• Promoção do cuidado com o animal  

• Contato do paciente com o mundo 

 

(CASTRO; LIMA, 2007). 

 



Bases Legais 



Legislação 

• Portaria M.S. nº 1.550, de 29 de Julho de 2014 
Redefine as regras e os critérios para o credenciamento de instituições e para 
apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, 
prestação de contas e avaliação de resultados de projetos no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa Nacional de Apoio 
à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/ PCD). 
 

Artigo 2º inciso XXV - terapia assistida por animais (TAA): terapia focada nos 
benefícios da relação homem-animal, que tem como objetivos ampliar, estimular 
e manter as capacidades funcionais, a integralidade do cuidado em 
reabilitação/habilitação, a autonomia, a inclusão, a inserção e a participação 
social da pessoa com deficiência, por meio da inserção do animal em atividades 
terapêuticas; 

 



Legislação 

• Lei Municipal-RJ nº 6.492 de 19 de Março de 2019  
Dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais do Município do 
Rio de Janeiro. 

 

Fica permitido o ingresso de animais domésticos e de estimação nos hospitais 
privados, públicos, contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único 
de Saúde (SUS), para a visitação de pacientes internados, respeitando os 
critérios dos estabelecimentos, além daqueles utilizados na Terapia Assistida 
de Animais (TAA), como cães, gatos, pássaros, coelhos, chinchilas, tartarugas, 
hamsters, com autorização do médico responsável pelo paciente e dependerá 
da autorização da CCIH. 

 



Legislação 

• Lei Municipal-RJ nº 6.587 de 29 de Maio de 2019  
Dispõe sobre a permissão de animais terapeutas no local onde exerçam as 
suas atividades e dá outras providências. 

 

Art. 1º Fica permitida a permanência de animais terapeutas no local onde 
estiverem exercendo suas atividades. 

§ 1º O animal terapeuta que pertencer a um único dono que dele dependa 
fica autorizado a acompanhá-lo no caso de necessidade comprovada. 

§ 2º O animal terapeuta colaborador de programa de saúde, clínica ou 
quaisquer instituições que incluam entre seus fins a terapia com animais fica 
autorizado a exercer suas funções onde for necessário. 

 



Legislação 

• Lei Municipal-RJ nº 6.587 de 29 de Maio de 2019  
Dispõe sobre a permissão de animais terapeutas no local onde exerçam as suas 
atividades e dá outras providências. 

Art. 5º  Atestado de saúde – vacinação – com as seguintes informações: 

I - identificação do animal: nome, raça, espécie, idade, coloração; 
II – ausência de sintomas clínicos de doenças infectocontagiosas ou parasitárias, nem 
de raiva ou leptospirose; 
III - qualificação completa do proprietário; 
IV - data de aplicação de medicamento contra parasitas internos e externos, incluindo 
nome, princípio ativo e fabricante dos medicamentos; e 
V - carimbo, assinatura e CRMV do veterinário, em papel timbrado que contenha 
nome, telefone e endereço. 
Parágrafo único. O atestado de saúde vale por seis meses. 

 



Documentação 
• Atestado de saúde  

 



Documentação 
• Vacinação e medicação para parasitas externos  

 



Co-terapeuta Nina 



Terapia assistida com cães em 
fonoaudiologia 

Nina 
• Shih Tzu fêmea 

• Integrou a família com 3 meses 

• 1 ano e meio 

• Início do adestramento aos 7 meses 

• Aulas de adestramento conforme necessidade 

• Atendimento domiciliar (TAA) 

• Atendimento em grupo (AAA) 

 



Terapia assistida com cães em 
fonoaudiologia 

• Quem é o paciente? 

• Conhecimento prévio sobre afinidade com cães 

• Informar sobre o tipo de trabalho para o paciente, família ou 
responsáveis. 

• Marcação de dia e horário da visita 

• Planejamento das atividades 

• Treinamento/adestramento 

 



Planejamento da TAC 
• Requisitos mínimos para o exercício do trabalho 

 

Lenços umedecidos para as patas (para 
os cães que andam no chão) 
 
Kit emergência para limpeza (produto 
germicida para limpeza do chão, um 
saco plástico e papel toalha) 



Condicionamento para o trabalho 

• Condicionar o cão para o trabalho que deve ser prazeroso 

 



Planejamento da TAC 

• Destinar materiais específicos de trabalho para o cão; 

 



Planejamento da TAC 

• Destinar materiais específicos de trabalho para o cão; 

 



Atividades de coordenação motora 

• Escovação 
– Utilizar mão direita, mão esquerda; 

– Diferentes tipos de escovas; 

– Movimento de escovação para trás,  

para frente, para os lados; 

– Utilização de pente; 

 



Atividades de coordenação motora 

• Enfeitar o cão 

– Colocação de grampos; 

– Colocação de mini pregadeiras; 

– Laço de fita; 

– Prender o pêlo com elástico; 



Atividades de coordenação motora 

• Alimentar o cão 

– Dar ração de uma em uma  

(variando as mãos); 

- Contagem de ração; 

– Jogar a ração em uma vasilha; 

– Jogar ração em bambolês; 

 

 



Atividades Cognitivas 



Atividades de coordenação motora e cognição 



Atividades Cognitivas 



Atividades de compreensão de comandos 



Considerações finais 



Por que utilizar o cão como recurso terapêutico 
na fonoaudiologia? 

• Lei 6965/81 “Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Fonoaudiólogo, e determina outras providências”  

Fonoaudiólogo é o profissional que atua na área da comunicação 
oral e escrita. 

• Benefícios físicos, mentais, sociais e emocionais; 

• Campo novo a ser explorado  e estudado; 

• O cão é o melhor amigo do homem 



“Não devemos permitir que alguém saia da 
nossa presença sem se sentir melhor e mais 

feliz”. 

   (Madre Teresa de Calcutá) 

Tel.: (21) 99387-0571  
fono@vivianefontes.com.br 

www.vivianefontes.com.br – Instagram: fonovivianefontes 

Muito obrigada! 

    

http://www.vivianefontes.com.br

