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Introdução: A Terapia Assistida por Animais (TAA) consiste na utilização do animal
no processo de tratamento com o paciente. Segundo vários autores, a interação entre o
animal e os seres humanos trás inúmeros benefícios, promovendo a  melhora social,
emocional, física e/ou cognitiva dos pacientes. Para o bom funcionamento do TAA, os
animais devem seguir rigorosos protocolos de saúde, comportamental, de treinamento
e de limpeza, tendo acompanhamento periódico com médico veterinário e cinótécnico.
Devido à senciência, os animais podem sentir e manifestar qualquer tipo de sofrimento
ou alegria, sendo imprescindível o bem estar deles. Objetivo: Realizar apontamentos e
análises de cunho conclusivos sobre a implantação e desenvolvimento da TAA
realizado no Unileste, sob o olhar da Medicina Veterinária. Sendo o animal o
co-terapeuta no processo de Terapia Assistida.  Metodologia: O projeto de extensão
Amor Terapia é destinado a pacientes pré-selecionados, a partir do Centro
Especializado em Reabilitação Física e Visual (CER II) e da neuropediatria do
UNILESTE. As atividades iniciaram no primeiro semestre de 2019, sendo
desenvolvidas duas sessões num mesmo dia, matutino e vespertino, uma vez na
semana. A equipe foi composta por 5 cães de temperamento dócil, que passaram por
seleção, com embasamento em protocolos de saúde e comportamento. Cada cão tinha
um guia, extensionista da medicina veterinária, submetidas a processo seletivo e
treinamento. Antes de cada sessão os cães são higienizados e interagem com seu guia.
Resultados: Ocorreram percepções comportamentais sem resultados negativos.
Nenhum cão demonstrou comportamento agressivo ou amedrontado. Demonstraram-se
calmos e em alguns momentos em alerta. Foi perceptível o cansaço dos animais no
início das sessões vespertinas, por já terem trabalhado no turno matutino. Houve
relatos de episódios de êmese da cadela Serena após as sessões, constatando que ela
não apresentava o perfil ideal para ser um cão terapeuta. Ainda, a cadela Rottweiler
GG, afastou-se do projeto para castração e, posteriormente, embora ainda filhote,
desenvolveu displasia coxofemoral, quadro que impediu sua permanência no projeto.
No decorrer do primeiro semestre, os cães tiveram que ser afastados do projeto por
duas semanas, para se recuperarem de intoxicação por envenenamento, ausência esta
sentida pelos pacientes. Com o número de animais aptos para trabalhar reduzido e
sobrecarga observada pelo comportamento dos animais após sessões consecutivas,
optou-se por trabalhar com os cães em apenas um turno, uma vez na semana, com as
crianças. Durante a realização das sessões foi notório o entusiasmo e interação dos
pacientes com os animais. Foi visível a alegria e superação dos adultos durante as
atividades e ao conduzir os animais pelo circuito de caminhada, bem como a felicidade
expressada pelas crianças durante a terapia.  Conclusão: Os benefícios da TAA foram
visíveis, mesmo sem uma quantificação estatística dos resultados. Propiciou a
humanização da assistência, diversificando o atendimento de forma lúdica. O cão
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estimulou o paciente a realizar determinados tipos de atividades de reabilitação. O
TAA não causou estresse ao animal e trouxe benefícios aos humanos. 
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