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Resumo: 
A Terapia Assistida por Animais (TAA) é uma alternativa para uma assistência 
humanizada, pois a utilização de animais em terapia promove uma forte 
relação com o ser humano. A pesquisa teve como Objetivo Geral verificar a 
influência da TAA na qualidade de vida de idosos. Como objetivos específicos: 
a)- caracterizar os benefícios que a TAA proporciona ao idoso; b)-identificar os 
animais mais utilizados na terapia; c)-verificar a opinião dos responsáveis ou 
cuidadores sobre os benefícios observados pela TAA;  d)-analisar a percepção 
dos profissionais sobre a TAA, inclusive sobre sua utilização mediando seus 
objetivos. A coleta dos dados será feita através de um questionário que 
identificará os benefícios proporcionados a idosos que realizam este tipo de 
terapia. Participarão da pesquisa 60 idosos, de ambos os sexos, que se 
utilizam de TAA.  Após aprovação pelo Comitê de Ética da USJT, foram feitos 
contatos com instituições de idosos que trabalham com TAA. Como resultados 
preliminares obteve-se que nas instituições selecionadas há predominância de 
idosos do gênero feminino, alfabetizadas, viúvas e o animal mais utilizado é o 
cachorro.  
 
Introdução 
       Mudanças graduais acontecem como consequência da passagem do 
tempo e cada pessoa tem um modo diferente em relação ao fenômeno 
envelhecer. Conforme Schveitzer & Claudino (2010), o envelhecimento é 
definido como um processo dinâmico, progressivo e fisiológico, acompanhado 
por modificações morfológicas e funcionais, assim como modificações 
bioquímicas e psicológicas.  
        Em busca de promoção de saúde física, emocional e funções cognitivas 
na terceira idade, a Terapia Assistida por Animais (TAA) surge como alternativa 
para uma assistência humanizada, pois a utilização de animais promove uma 
forte relação com o ser humano.  
        Conforme Zadrozny e Volpi (2012), o simples fato de acariciar os animais 
proporciona bem estar aos idosos enfermos, diminuindo a carga de ansiedade, 
evitando depressões, favorecendo o relacionamento interpessoal e diminuindo 
do nível de estresse. Proporciona ainda autoconfiança, melhora na autoestima, 
redução da inibição e melhora na capacidade motora, cognitiva e sensorial.  
 
Objetivo Geral: Verificar a influência da Terapia Assistida por Animais (TAA) 
na qualidade de vida de idosos.  
 
Objetivos Específicos:   
a) Caracterizar os benefícios que a TAA proporciona ao idoso;  
b) Verificar quais são os animais mais utilizados na terapia;  
c)  Verificar a opinião dos responsáveis ou cuidadores sobre os benefícios 
observados pela TAA;   



d)   Verificar a percepção dos profissionais sobre a TAA, inclusive sobre sua 
utilização mediando seus objetivos.  
Métodologia:            
Participantes: Idosos acima de 60 anos de idade de ambos os gêneros, 
participantes de Terapia Assistida por Animais. Foram excluídos da amostra 
idosos com deficiências mentais de acordo com os parâmetros validados. A 
presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade São Judas Tadeu – CEP/USJT.   
  
Desenvolvimento: Foi aplicado individualmente um questionário elaborado 
pelas pesquisadoras com o objetivo de verificar: o motivo do uso da terapia, 
quanto tempo já utiliza, com qual frequência realiza, se o participante nota 
algum benefício e qual animal é utilizado. Foi realizada uma analise de dados, 
com tabelas de acordo com as respostas do questionário aplicado. 
  
Resultados Preliminares: Participaram da pesquisa 19 idosos de ambos os 
gêneros, sendo 78,94% do gênero feminino e 21,05% do gênero masculino. 
Com relação ao estado civil pessoas viúvas são as que mais participam deste 
tipo de terapia, equivalendo a 63,15% em relação a solteiros 10,52%, casados 
15,78% e divorciados 10,52%. A escolaridade também foi avaliada e destacou-
se um maior resultado para praticantes desta terapia, pessoas alfabetizadas, 
resultando 52,63% em relação a pessoas não alfabetizadas com 10,52%, 
pessoas que possuem o ensino fundamental completo 15,78, ensino médio 
completo 10,52, ensino superior completo 5,26 e superior incompleto 5,26. O 
animal mais utilizado na Terapia Assistida por Animais é o cachorro, com 
73,91%, seguido do gato com 17,39%, tartaruga e passarinho ambos com 
4,34%. 
Tabela 1:  
Escolaridade F                      % 
Não alfabetizado                             
Alfabetizado                                                                                                                                                      
Ensino fundamental completo   
Ensino médio completo                       
Ensino superior completo        
Ensino superior incompleto      

2                   10,52 
10                 52,63                                                                                                                         
3                   15,78 
2                   10,52 
1                    5,26 
1   5,26 

Total 19                 99,97 
Conforme demonstra a análise da Tabela 1 referente à escolaridade dos 
participantes, observa-se que há predomínio de pessoas alfabetizadas com 
52,63% em relação a outros níveis de escolaridade, tendo os não alfabetizados 
10,52% , ensino fundamental completo 15,78%, ensino médio completo 10,52, 
ensino superior incompleto 5,26 e ensino superior completo 5,26.  
Tabela 2:  
Animal F                      % 



Cachorro 
Tartaruga 
Gato 
Passarinho 

17                  73,91 
1                    4,34         
4                    17,39      
1                    4,34 

Total 23                  99,98 
A Tabela 2 apresenta os resultados sobre a os animais utilizados na Terapia 
Assistida por Animais e demonstra que o animal mais utilizado é o cachorro 
com 73,91%. Além do cachorro, foi possível detectar outros animais como gato 
com 17,39%, tartaruga 4,34% e Passarinho com 4,34%.  
Tabela 3:  
Benefícios F                      % 
Aprendizagem 
Memória 
Alegria 
Companhia 
Diversão 
Proteção  
Fala 
Coordenação Motora 
Emoção 
Afeto 
Atenção  

 1                     3,84 
 2                     7,69 
 3                     11,53 
 4                     15,38 
 2                     7,69 
 1                     3,84 
 2                     7,69 
 3                     11,53 
 4                     15,38 
 3                     11,53 
 1                     3,84 

Total  26                   99,94 
A tabela 3 mostra que os idosos consideram a companhia e emoção um 
benefício importante da terapia apresentando 15,38%, outros benefícios 
citados com valor de 11,53% foi alegria, coordenação motora e afeto. Memória, 
diversão e fala foram outros benefícios citados no valor de 7,69 %. 
Aprendizagem, proteção, atenção foram mencionados no valor de 3,84%. 
De acordo com a pesquisa “Desenvolvimento e implantação de Terapia 
Assistida por Animais em hospital universitário“ podemos notar que a terapia 
traz benefícios ao idoso, com a frequência na utilização da terapia nota-se os 
tipos de benefício que ela oferece proporcionando uma qualidade de vida ao 
idoso. 
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