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RESUMO

A relação entre seres humanos e cães é muito antiga, já que esses animais sempre participaram ativamente das mais diversas atividades junto a 
seus donos como: tração, pastoreio,guarda e companhia. Entretanto, apesar dessa estreita convivência e afinidade, somente a partir da década 
de 40, os terapeutas começaram a perceber os benefícios da TAA (Terapia Assistida por Animais) em portadores de desordens mentais e físicas, 
sendo feita a inclusão desses animais em programas de reabilitação da Força Aérea norte-americana. Frente a pesquisas que comprovaram a 
eficácia da TAA em diversos seres humanos com diferentes dificuldades, a cinoterapia (terapia com auxílio de cães) tem sido vista como uma 
técnica que facilita a comunicação com o paciente, e pensa-se que, assim, pode ser extensivamente com o portador do TEA (Transtorno do 
Espectro Autista), visto que duas das características apresentadas nesse transtorno são as dificuldades de interação e de comunicação. O presente 
trabalho pretendeu apresentar a influência da Terapia Assistida por Animais (TAA) em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma 
vez que a dificuldade de interação social e de comunicação que elas demonstram poderia ser atenuada pela coterapia com cães, a exemplo de 
outros transtornos já pesquisados e registrados na literatura. Para investigar evidências positivas dessa influência, foi feita uma pesquisa 
bibliográfica em artigos acadêmicos de plataformas científicas, bem como de livros acerca do tema. Também contemplou um breve histórico, 
acrescido tanto das particularidades do Autismo, quanto da aplicação da TAA de maneira geral. Posteriormente, foi feita uma correlação que 
permitiu inferir o impacto dessa terapia alternativa face ao transtorno estudado. Mediante ao questionamento inicial sobre se haveria impacto 
positivo do uso da referida terapia nos autistas, pode-se concluir que são promissores os resultados dessa interação, expondo um novo modo de 
relacionamento e atenuação dos sintomas que esse transtorno apresenta, denotando um saldo extremamente positivo dessa interrelação. As 
conclusões apontaram na direção dos benefícios da cinoterapia, havendo respaldo de experimentos realizados no Brasil e no mundo, o que 
direciona uma nova perspectiva e alternativa para o tratamento do autismo.
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