


ZOOEYIA 

COMPONENTE 
ESSENCIAL NA 
SAÚDE ÚNICA

A Saúde Única dedica-se a 
melhorar a saúde de todas as 
espécies através da integração 
da saúde humana, saúde 
ambiental e a saúde animal. 
A ZOOEYIA discute os 
benefícios positivos para a 
saúde humana ao interagir 
com os animais, concentrando-
se (ainda) nos animais de 
companhia.



Termo de raiz Grega...

Zoion – Animais
Hygeia - deusa da saúde 
grega; “Higiene”

ZOOEYIA é o oposto de 
zoonoses (“nosos” = doença).

ZOOEYIA



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022463/



ZOOEYIA

ZOOEYIA são os benefícios à 
saúde, seja física, social, 
comportamental, emocional, 
mental ou psicológica de 
pessoas que têm animais ou 
interagem com eles, e seus 
impactos no bem-estar dos 
indivíduos, nas famílias e na 
sociedade.



Contribuições ZOOEYIA

üDetecção de Câncer
üTratamento de Câncer
üIdosos com distúrbios mentais
üAlzheimer
üDemência
üDistúrbio de Ansiedade
üSíndrome do Pânico
üDepressão
üDiabetes Tipo 1

üFibromialgia
üObesidade
üObesidade Infantil
üParalisia Cerebral
üOdontopediatria
üCardíacos
üTabagismo
üTranstorno do Espectro Autista



O QUE SÃO 

CÃES
DE 
AJUDA 
SOCIAL?

São cães que através de 
treino profissional 
melhoram a autonomia, 
a auto-suficiência e 
independência de 
pessoas com 
dificuldades sensoriais, 
motoras, mentais e 
orgânicas.



CÃES DE 
AJUDA 
SOCIAL

Cães de 
Apoio

Emocional

Técnico

Intervenções 
Assistidas

Terapia

Educação

Atividade

Cães de 
Assistência

Autismo

Mobilidade

Guia de Cego

Alerta Médico

Ouvinte



PRINCIPAIS

Diferenças

ü Cães de 
Assistência 
vivem e são 
tutelados por 
seus “usuários”, 
e terão sua vida 
laboral apenas 
com estes.

ü Cães de I.A. 
são tutelados 
pelos 
terapeutas/ 
educadores e 
trabalham com 
vários assistidos 
ao longo de sua 
vida laboral.

ü Cães de Apoio 
são já tutelados 
pelo usuário e 
são treinados 
para execução 
de tarefas que 
estejam dentro 
de suas 
capacidades 
(não recebem 
identificação)



• Convívio com animais de estimação traz benefícios
tanto para a saúde física como psicológica dos
seres humanos.

(Coutinho et al., 2014).

• Os primeiros registros – benefícios do
relacionamento terapêutico entre homens e animais
(1792) na Inglaterra, no Hospital Psiquiátrico Retiro
de York (animais domésticos introduzidos para
encorajar pacientes com problemas mentais a
desenvolver tarefas como escrever, ler e se vestir).

Histórico



• Década de 50, a psiquiatra Nise da Silveira que
atendia pacientes com esquizofrenia no hospital
psiquiátrico Dom Pedro II no Rio de Janeiro, passou
a utilizar animais como co-terapeutas em seus
atendimentos.

(Bustad,1986; Stumm et al., 2012; Jarolmen e Patel, 2018).

• Os benefícios da interação entre seres humanos e
animais é conhecido em termos de saúde física e/ou
mental, e têm sido relatados como positivos em uma
diferentes de transtornos como por exemplo:
Transtorno de Ansiedade e Depressão.

(Berzins, 2000).

Histórico



• Pessoas que convivem com animais de estimação
possuem OITO VEZES MAIS chances de sobreviver
um ano após um infarto.

(Friedman e Thomas, 1995).

• O contato com animais diminui o estresse, baixa a
frequência cardíaca, a pressão arterial e o colesterol.

(Anderson et al., 1992).

• Além de combater a depressão e o isolamento,
favorecendo a aproximação entre as pessoas.

(Souter e Miller, 2007).

Histórico



Contraponto
• Há poucas pesquisas e trabalhos avaliando o impacto

das Interações Assistidas nos animais;

• Ainda desconhecido os efeitos sobre a saúde do
animal;



Cães para 
Interações Assistidas

ü Melhoram a 
Qualidade de 
Vida

Cardíacos;
Depressivos;
Alzheimer;
Autismo;
Violência 

Doméstica.

ü Utilização em 
Fisioterapia, 
Psicologia, 
Pedagogia, 
Odontopediatria, 
Educação, 
Leitura e Ensino 
de Matemática, 
entre outros..

ü Cães de 
Terapia

ü Cães de 
Educação

ü Cães de 
Atividade



• Atividades Assistidas por Animais (AAA):

• Desenvolvidas por voluntários, treinadores,
profissionais da saúde, entre outros;

• Pessoas alvo não fazem nenhum tipo de
tratamento específico;

• Encontros casuais sem tempo determinado;

• Apenas interação entre os animais e as
pessoas.

Intervenções Assistidas por 
Animais (IAA)





• Terapias Assistidas por Animais (TAA):

• Aplicadas em conjunto com outros tratamentos;

• Acompanhada SEMPRE de um profissional da
saúde;

• Existem OBJETIVOS ESPECÍFICOS para cada
paciente;

• Em cada sessão TUDO É REGISTRADO, desde
os exercícios realizados até a melhora clínica ou
não.

Intervenções Assistidas por 
Animais (IAA)



@terapeutachico

@cacauterapeutaanimau





• Educação Assistida por Animais:

• Os objetivos são pedagógicos;

• Acompanhada SEMPRE de um profissional da
educação;

• Implementada por professores qualificados na
educação geral ou especial;

• Ex.: Motivar as crianças com dificuldades a ler
em voz alta com o animal ao seu lado.

Intervenções Assistidas por 
Animais (IAA)



@messi.pinhao.terapeuta



Função dos Cães na IAA
• Facilitador de novos comportamentos:

1. Eliciador de emoções positivas;

2. Cão pode servir de apoio;

3. Como reforço positivo;

4. Como modelo.



Aptidões de um Cão 
Terapeuta

1. Sociável (ausência de agressividade e medo);

2. Inspirar confiança;
3. Sustentar o olhar das pessoas;
4. Gostar (diferente de tolerar) de agitações, abraços e

toques;
5. Não se assurtar com barulhos e movimentos

bruscos.
Junto a essas características ele também deve ser 

treinado para essa finalidade.



Aptidões de um Cão 
Terapeuta



Aptidões de um Cão Terapeuta

@tokapet



Aptidões de um Cão 
Terapeuta



OBRIGADO!


