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Introducao: A utilização de animais por profissionais de saúde chama-se Terapia Assistida por Animais (TAA), mas a aplicação é
particularizada conforme o animal utilizado. Inicialmente, a TAA foi usada no tratamento de doentes mentais e, após, em diversas áreas
da saúde. Nesta pesquisa,foi aplicada a Terapia Assistida por Cães (TAC).

Objetivos: A utilização de animais por profissionais de saúde chama-se Terapia Assistida por Animais (TAA),mas a aplicação é
particularizada conforme o animal utilizado. Inicialmente, a TAA foi usada no tratamento de doentes mentais e, após, em diversas áreas
da saúde. Nesta pesquisa, foi aplicada a Terapia Assistida por Cães (TAC).

Método: Estudo qualitativo de caráter observacional descritivo, tendo sido o projeto de pesquisa examinado e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Feevale, sob o número 1.415.695/2016, respeitando as normas vigentes da Resolução 466/2012, do
Conselho Nacional de Saúde, a qual avalia o respeito com seres humanos. Para a coleta de dados, empregaram-se filmagens, diário de
campo e questionários elaborados pela pesquisadora, aplicados em entrevista. O público-alvo compreendeu 24 acadêmicos de
fisioterapia com média de idade de 25,5 anos; 7 cuidadores de crianças e adolescente com distúrbios neuromotores, com média de idade
de 35,14 anos; crianças com distúrbios neuromotores, com média de idade de 4,38 anos e uma adolescente de 16 anos.

Resultados: Ambos os grupos pesquisados entendem que: (1.º) A TAC pode ser utilizada como um auxílio na fisioterapia e promove
melhor relação entre paciente-fisioterapeuta; (2.º) ela motiva pacientes a comparecerem às sessões de fisioterapia.Com auxílio do cão, os
pacientes sentem-se mais estimulados, atentos e colaborativos na realização dos exercícios propostos; (3.º) verificou-se, com base nos
registros, que a introdução da TAC para crianças de 3 anos é mais difícil, devido a características ligadas ao Desenvolvimento, pois
algumas crianças apresentam insegurança e até mesmo medo perante novidades apresentadas em seu cotidiano.Cada criança possui um
limite tênue entre senso de confiança e desconfiança.

Conclusão: Com a utilização da TAC nas sessões de fisioterapia, verificou-se que esta afeta diretamente os aspectos motor e emocional e
possibilita melhoras no comportamento e desenvolvimento de crianças e adolescentes com distúrbios neuromotores."
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