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RESUMO: Os profissionais de saúde que mais utilizam animais para fins de tratamento são os 

médicos, fisioterapeutas, veterinários, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais e ainda são a 

maioria nas autorias da literatura cientifica disponível sobre esse tema. Apoiados no sucesso 

terapêutico obtido, nos últimos anos, os profissionais da Psicologia compreenderam que 

animais, em especial cães, podem intervir no comportamento dos indivíduos, e 

consequentemente com fenômenos psicológicos, indicando como mais um recurso terapêutico 

que pode ser usado pela Psicologia. Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever a Cinoterapia 

que refere ao uso de cães como co-terapeutas no tratamento de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). A metodologia utilizada foi a revisão de literatura em diferentes bases 

de dados, incluídos artigos em português, inglês e espanhol, nos últimos 10 anos, sendo a 

análise do material realizada de forma descritiva. O psicólogo, ao utilizar o animal como recurso 

terapêutico, possui como um dos principais benefícios, o estabelecimento mais rápido e eficaz 

do vínculo com o paciente, principalmente para aqueles que por algum motivo possuem 

dificuldades de comunicação e expressão, como crianças autistas, esquizofrênicos, pessoas com 

fobias e idosos. A espontaneidade do animal incita o indivíduo, seja criança ou adulto, e mesmo 

o idoso, a comunicação e a interação social. Estimulando e motivando o paciente a fazer algo, 

sem se sentir forçado, possibilitando deste modo que o psicólogo inicie seu trabalho. Constatou-

se que a despeito dos aspectos negativos desta relação tutor - animal como a possível 

transmissão de zoonoses, a perda repentina , seja por doença, desaparecimento ou roubo, pode 
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acarretar muito sofrimento e angústia ao tutor, inclusive depressão, contudo, observou-se que  

os benefícios oriundos da Cinoterapia podem ser observados em diferentes instâncias do 

comportamento, como  desenvolvimento significativo na comunicação, da autoestima e da 

motivação. 
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