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Resumo A Atividade Assistida por Animais (AAA) é descrita como o uso de qualquer espécie 

animal, desde que adaptada, com fins de recreação e socialização, possibilitando benefícios 

emocionais para os assistidos e a própria equipe de trabalho, sem objetivos terapêuticos. Pode ser 

realizada em hospitais, escolas, asilos, presídios e outras instituições. Existem relatos do século XVIII 

de teorias sobre a influência dos animais no tratamento de doenças mentais. No Brasil, o interesse 

pela prática surgiu nos anos 90, embora tenha sido utilizada em pacientes psiquiátricos no ano de 

1955. O cão é a espécie mais utilizada para essa prática por ter espontaneidade instintiva, dar afeto 

incondicional e ser facilmente adaptável. Através dessa interação espera-se a melhoria da autoestima, 

desenvolvimento de habilidades e expressão das emoções com melhoria da qualidade de vida. O 

projeto Cão Especial faz parte das atividades de extensão universitária do Instituto de Biociências, da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Botucatu, São Paulo, Brasil. É desenvolvido no 

CIEEJA (Centro de Integração e Educação Especial para Jovens e Adultos) desde 2010 com 

participação de alunos voluntários e bolsistas dos cursos de graduação em Enfermagem e Medicina 

Veterinária. Atende atualmente 75 pessoas a partir de 18 anos com quadro de retardo no 

desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral, deficiência visual e auditiva, autismo, 

distúrbios e dificuldade de aprendizagem. O objetivo é treinamento e adaptação desses indivíduos 

para inserção no mercado de trabalho, partindo da premissa que todos podem aprender uma função. 

Nesse projeto os cães escolhidos são dois poodles, um schinauzer, um cocker spaniel e três sem raça 

definida. São de diferentes tamanhos e pelagens, para auxiliar na percepção das diferentes texturas e 

escolhidos pelo temperamento dócil e submisso, ausência de medo a estímulos visuais e sonoros, 

suportando o contato físico sucessivo e não manifestando agressividade frente à compressão de patas, 

orelhas e cauda. Antes da visita são levados a uma área destinada ao alivio das necessidades 

fisiológicas. Todos são castrados, vermifugados e vacinados e antes das visitas são banhados e 

vistoriados quanto à presença de ectoparasitas. As visitas são realizadas duas vezes por semana, com 

duração média de noventa minutos e os alunos divididos em grupos, sob a supervisão dos professores, 

levam o cão pela coleira, escovam os pelos e os dentes, jogam bola, colocam água na tigela e oferecem 

petiscos. Observamos que há grande socialização entre os alunos, onde aprendem os conceitos de 

ordem, higiene, tolerância, pontualidade. Aqueles que apresentam deficiências mais graves são os 



 

 

mais estimulados durante a visita. Todos sorriem; alguns até gargalham e um deles sempre reluta em 

deixar o animal, esperando ansiosamente pelo nosso retorno. Alguns alunos,antes relutantes,já 

demonstram interesse pelos animais mas nunca são obrigados a participar das sessões.Houve também 

maior interação entre a direção e funcionários do centro, que nesse momento tem oportunidade de 

relaxamento;os motoristas dos ônibus escolares também querem interagir e são estimulados pelos 

alunos.As conversar versam sobre quais são os animais de estimação;o tamanho;o nome,a cor; se é 

filhote ou adulto; os que já morreram.Nas festas da escola os cães são levados para que os pais 

conheçam o trabalho e nenhum deles se opôs.Satisfeitos com os resultados obtidos,a direção do 

CIEEJA criou uma oficina de Pet Shop,supervisionada por veterinária voluntária para treinamento de 

banho nos cães do projeto. A partir do mês de agosto será feito agendamento de cães e cobrada uma 

taxa simbólica revertida para compra de produtos para banho dos animais. Os alunos iniciaram a 

confecção de laços e gravatas nas aulas de artes e estão bastante motivados. Nesses quatro meses 

iniciais pudemos observar um aumento na satisfação dos alunos ao desenvolver as atividades diárias 

após as visitas e diversas mães relataram melhora na capacidade de comunicação dos filhos após a 

participação no projeto. 
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