
Zooterapia

ZOOTERAPIA: animais auxiliam 
no tratamento de seres humanos

Também conhecida 
como Terapia Assistida 
por Animais (TAA), a 
técnica de reabilitação 
e reeducação física, 
psíquica, social e 
sensorial utiliza animais 
- como cães, gatos e 
cavalos, entre outros - 
como assistentes para o 
tratamento de inúmeras 
doenças 
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São três e vinte da tarde de uma quarta-feira e a cena 
se repete: o cão Joe, um Golden Retriever de 10 anos 
e cerca de 60 quilos, chega ao Hospital São Paulo, na 

Zona Sul da capital paulista, como faz semanalmente há 8 anos. 
Acompanhado da dona Lucy Lafatusa e pronto para transformar 
a rotina de pacientes, funcionários e visitantes, Joe leva sua pró-
pria coleira na boca. Durante cerca de uma hora, ele caminha, 
mansamente, pelos corredores da unidade, sobretudo pelos da 
ala pediátrica. 
As visitas fazem parte do Programa de Humanização do Atendi-
mento implementado no hospital e coordenado por enfermeiros. 
A gerente de Enfermagem, professora Angélica Belasco, 46, 
destaca os benefícios da terapia assistida por animais. “É um 
momento de descontração quando o cão está na unidade. O que 
eu avalio de mais positivo é essa alegria que ele consegue des-
pertar nas crianças, nos pais e nos profissionais do setor”. 
A visita de Joe realmente tem o poder de transformar o am-
biente hospitalar. No dia em que a reportagem da Enfermagem 
em Revista acompanhou o trabalho, não apenas os pacientes se 
mobilizaram para recebê-lo e tirar fotos. Muitos funcionários 
também fizeram o mesmo. A enfermeira Nathalia Tereran, que 
participa do projeto, diz que a surpresa de se deparar com um 
cão de grande porte dentro de um hospital contribui para essa 
transformação do ambiente. “É tão monótona a vida da criança 
no hospital que um dia diferente, como os dias de visita do Joe, 
quebra a rotina, traz uma alegria, coloca um sorriso no rosto de 
todos eles”, avalia.
A psiquiatria é a outra ala do hospital em que a presença de Joe 
costuma trazer resultados positivos. Neste caso, o contato com 
o animal serve para aproximar os profissionais dos pacientes, o 
que ocorre graças ao ambiente de descontração que é construído 
durante a visita. Não há estudos que corroborem os benefícios da 
zooterapia no Hospital São Paulo, mas para quem vive a rotina 
do local essa não é a questão mais importante: “Em relação à 
aceleração do tratamento a gente não tem essa medida, mas traz 
uma alegria. Às vezes a criança está chorando, ela para, presta 
atenção, quer passar a mão”, ressalta a gerente de Enfermagem. 

Inspirada pelo ‘Animal Planet’
Lucy é a dona de Joe e idealizadora do projeto batizado “Joe, 
o amicão e os cãopanheiros”. Junto com amigas que também 
possuem cães adestrados para a zooterapia, ela atende outras 
instituições da cidade, além do Hospital São Paulo. Entre es-
tas estão o GRAAC e os hospitais Cruz Verde, Paulistano e 
Brigadeiro. A inspiração para criar o projeto surgiu de um do-
cumentário que Lucy assistiu no canal de TV por assinatura 
Animal Planet. “Havia um documentário chamado ‘Milagre 
dos Animais’, que mostrava a interação de diversos tipos de 
animais e pacientes de hospitais, no exterior. Vendo o docu-
mentário, a gente pensou: por que não?”. A partir daí, surgiu 
a ideia de utilizar o próprio animal de estimação em visitas a 
pacientes aqui no Brasil. Foi nesse momento que Lucy come-
çou a esboçar o projeto e o apresentou ao Hospital São Paulo, 
que comprou a ideia. 
Os cães que fazem parte da iniciativa devem ter algumas ca-
racterísticas específicas, sobretudo em relação ao tempera-
mento, que deve ser, obrigatoriamente, dócil e tranquilo. Além 
disso, há um cuidado especial com a higiene dos animais, para 
minimizar o risco de infecções. “Eles têm um tratamento dife-
renciado, tomam banho toda semana, têm os dentes higieniza-
dos três vezes por semana e os pelos são escovados diariamen-

Há oito anos Joe quebra a rotina do Hospital São Paulo, encantando 
crianças e profissionais
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Zooterapia

te com uma solução especial indicada pelo nosso veterinário”, 
explica Lafatusa. Para trabalhar no projeto, o adestrador deve 
provar que o cão é dócil e o dono tem que acompanhá-lo para 
que o cão se sinta mais seguro. “Tem até vira-lata trabalhando 
conosco. A nossa exigência principal é que seja dócil, não ape-
nas em casa, mas com todas as pessoas”, ressalta. 
A tranquilidade de Joe é tanta que Lucy conta que até mordida 
ele já levou sem perder a costumeira calma. O tempo de dura-
ção das visitas é controlado, para não atrapalhar o andamento 
do hospital e não desgastar o animal. “O tempo ideal é de uma 
hora, uma hora e pouquinho, dependendo da quantidade de 
crianças. Toda mãe quer tirar uma foto, a maioria das crianças 
quer tirar uma foto com ele. O Joe tem mais fotos por aí do que 
nós temos na nossa vida inteira”, diverte-se, orgulhosa.

Equoterapia
Além dos cães, existem muitos outros tipos de animais que 
podem ser utilizados em uma grande variedade de terapias. 
Há notícias da utilização, com sucesso, de espécies tão va-
riadas e exóticas quanto as tartarugas, os peixes, alguns ca-
ramujos grandes, como o escargot e até aves como as calop-
sitas e os papagaios. Cada espécie é indicada para um tipo 
específico de paciente ou de tratamento. Uma das formas 
mais comuns da zooterapia é a equoterapia, que usa cava-
los e é bastante efetiva quando utilizada como tratamento 
complementar à fisioterapia. A equoterapia também é usa-
da no tratamento de várias patologias, como nas doenças do 
aparelho digestivo, nas deficiências sensoriais, na dislexia, 
nas síndromes e transtornos alimentares e em muitas outras 
enfermidades que exigem a recuperação do sistema motor ou 
de alguma habilidade que dependa do sistema nervoso, como 
a fala, por exemplo. 
Carlos Eduardo Rossi Persinotti, 33 anos, fisioterapeuta que 
trabalha com equoterapia há 3 anos na empresa Walking 
Equoterapia, zona sul de São Paulo, explica que o tratamen-
to utiliza, principalmente, o movimento tridimensional que 
o cavalo proporciona ao paciente, que é o movimento que 

o passo do cavalo gera para frente e para trás, para um lado 
e para o outro e para cima e para baixo. “O caminhar do ca-
valo é comprovadamente 95% similar ao andar humano e o 
sistema nervoso entende que o praticante está andando com 
as próprias pernas, sem precisar de nenhum tipo de suporte. 
Esse movimento cria sinapses cerebrais que auxiliam a re-
construir a parte danificada do sistema nervoso do paciente”, 
detalha Persinotti. 
Um dos pacientes que está se beneficiando da qualidade tera-
pêutica desse tipo de tratamento é Rodrigo Martins Novo. O 
objetivo de Rodrigo com a equoterapia é voltar a andar: ele 
ficou paraplégico após sofrer um assalto com arma de fogo, 
no início de 2013. Os resultados são animadores. Rodrigo 
iniciou a equoterapia há cerca de sete meses e atualmente 
faz três sessões por semana, com uma melhora significati-
va. “Aumentou muito minha sensibilidade na perna, consigo 

Rodrigo Martins: recuperação surpreendente com a equoterapia
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sentir gelo, consigo sentir o estiramento quando a perna alon-
ga demais e a força também aumentou. Na semana passada, 
eu consegui dar 100 pedaladas em uma bicicleta ergométrica, 
sem auxílio nenhum. O primeiro passo para voltar a andar é 
fazer pedalada. Claro que foi resultado de um conjunto de 
trabalho, tanto da fisioterapia comum quanto da equotera-
pia”, analisa Rodrigo. Os próprios médicos que o atenderam 
na época da sua lesão vertebral não acreditavam que ele fosse 
voltar a fazer qualquer tipo de movimento com as pernas ou 
com os braços. “Quando eu saí da UTI, o médico me disse 
que se eu conseguisse mexer o olho e a boca eu teria que 
agradecer a Deus por isso. Minha recuperação está sendo es-
petacular, não tem explicação”, conta, entusiasmado. 
O enfermeiro Aílton Moreira Lima, 34, que acompanha Ro-
drigo, completa: “Ele é uma inspiração. Na clínica em que 
ele fazia a fisioterapia era o único que também fazia a equo-
terapia e acabou trazendo outros pacientes para cá. Um vai 
puxando o outro, a evolução é muito positiva, surpreenden-
te”, avalia o profissional. 

O pioneirismo de uma brasileira
Sabe-se que o uso do cavalo em terapias vem desde o século 
XVIII, na Inglaterra e na Alemanha. Em meados dos anos 
1950 surgiram os primeiros estudos científicos sobre a utili-
zação de animais como co-terapeutas. Os primeiros estudos 
científicos focavam no campo da psicologia e da psiquiatria 
e foram conduzidos pelo psicólogo norte-americano Boris 
Lessing e pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira, consi-
derada uma pioneira mundial na utilização de animais como 
co-terapeutas, com embasamento científico. Lutando contra 
os tipos tradicionais de terapia psiquiátrica utilizados em seu 
tempo, que considerava cruéis e ineficazes, Nise passou a 
observar e a documentar as visíveis melhoras apresentadas 
pelos seus pacientes quando lhes delegava o cuidado de al-
gum animal de estimação. 
A psicóloga Fátima Neves, presidente do Instituto Nacional 
de Ações e Terapias Assistidas por Animais - INATAA, des-

taca alguns dos benefícios fisiológicos que o contato com 
animais traz aos pacientes. “As pessoas tem uma empatia 
natural com os animais. Esse contato provoca alterações quí-
micas no organismo, como a diminuição da pressão arterial, 
a produção de hormônios relacionados ao prazer e a diminui-
ção do cortisol, que é o hormônio do estresse”, detalha. 
Ela explica que os animais funcionam como catalisadores 
e facilitadores dos processos terapêuticos e podem auxiliar 
todo tipo de paciente, inclusive aqueles que precisam ser in-
ternados. “Existe um mito de que lidar com animais é bom 
somente para as crianças, mas para os adultos também é ex-
tremamente importante. É uma forma de ele se ligar com algo 
externo ao ambiente hospitalar e de se permitir um momento 
de descontração. A utilização de um animal pode ser impor-
tante para quebrar uma eventual resistência”, defende.

O Enfermeiro Aílton e Rodrigo: parceria entre diversos profissionais 
da saúde e diferentes tipos de terapia contribui para a recuperação
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