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RESUMO 

A Síndrome de Down é uma condição genética por uma desordem cromossômica 

que causa diferentes graus de incapacidade física e cognitiva. Existem vários 

recursos para tratamento dessa patologia, incluindo a cinoterapia que se trata de 

uma nova abordagem terapêutica, tendo como diferencial o uso de cães como co-

terapêuta no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas com necessidades 

especiais. Este estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre 

a cinoterapia como recurso fisioterapêutico em pacientes pediátricos com SD. Os 

estudos revisados mostraram a validade da cinoterapia como facilitadora da 

sociabilização, aumento da motivação, participação e interação às intervenções 

terapêuticas, com repercussões positivas na autonomia, humor e organização 

cognitiva, temporal e narrativa linguística desses pacientes. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Cartilha de Diretrizes de Atenção à Pessoa com SD publicada pelo 

Ministério da Saúde em 2012, no Brasil nasce uma criança com SD a cada 600 e 

800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe social (BRASIL, 2012). 

A Fisioterapia utiliza várias alternativas para obter melhor resultado na 

aprimoração do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças com SD. Através da 

Terapia Assistida por Animais (TAA) vem sendo observado grandes benefícios, visto 

que esse tipo de terapia tem como proposta a estimulação e desenvolvimento 

psíquico, social e motor, proporcionando uma melhor qualidade de vida. No âmbito 

da TAA encontra-se uma área de atuação com utilização específica do cão; a 

Cinoterapia.  (FULBER, 2011). 

 O presente trabalho tem como intuito apresentar o uso da cinoterapia como 

recurso fisioterapêutico dentro da pediatria, visando ampliar os conhecimentos na 

aplicação e nos efeitos do contato com o cão na reabilitação de pacientes 

pediátricos com Síndrome de Down (SD). 

OBJETIVO 

 O presente estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico 

sobre a cinoterapia como recurso fisioterapêutico em pacientes pediátricos com SD. 

MÉTODOLOGIA 



O estudo realizado trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada no 

período de agosto/2016 a maio/2017, na Cidade de Fernandópolis, no extremo 

noroeste paulista. Os dados coletados foram a partir do levantamento bibliográfico 

com referência nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, Jurn- Search of 

Academic e livros da biblioteca da faculdade. Os descritores utilizados foram 

“Cinoterapia”, “Reabilitação”, “Terapia Assistida por Animais”, “Pediatria” e 

“Síndrome de Down”. 

DESENVOLVIMENTO 

 O termo ”síndrome” significa um conjunto de sinais e sintomas e “Down” 

refere-se ao sobrenome do médico pediatra e pesquisador que descreveu primeiro a 

associação dos sinais que caracterizam a pessoa com SD. Pouco se conhece a 

respeito das causas que levam ao nascimento de crianças com SD. Schwartzman 

(1999) inclui a ausência de diagnóstico pré-natal e exposição à radiação como 

fatores que contribuem para a incidência da SD, porém um dos fatores mais 

frequentemente associados a esta síndrome é a idade da mãe. Quanto mais velha a 

mãe, maior será a probabilidade de incidência da SD (DESSEN, SILVA, 2002; 

BRASIL, 2012).   

 A criança portadora dessa síndrome apresenta características como hipotonia 

generalizada, pouca coordenação, hiperextensibilidade articular, frouxidão 

ligamentar, lentidão na aprendizagem da marcha, lentidão na realização dos 

movimentos, desempenho prejudicado nas habilidades motoras finas e destreza 

manual e linguagem bastante comprometida. Além do atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, podem apresentar: cardiopatia congênita, problemas de audição, 

visão, alterações na coluna cervical, distúrbios da tireóide, obesidade e 

envelhecimento precoce, alterações faciais, corporais, e comprometimento 

imunológico. O cérebro apresenta volume e peso menores do que o esperado em 

pessoas normais e número de neurônios apresenta-se reduzidos em diversas áreas 

do córtex cerebral, hipocampo e cerebelo (MOREIRA; HANI; GUSMÃO, 2000). 

Nessas crianças é importante dar início ao tratamento fisioterápico o mais 

cedo possível. A ênfase do tratamento precisa ser dedicada principalmente atos tais 

como sentar e levantar-se, andar, permanecer sentado e em pé sem ajuda, 

apreender e manipular objetos, estimular a vocalização, memória, diminuir os 



atrasos da motricidade grossa e fina, facilitando e estimulando as reações posturais 

necessárias para o desempenho das etapas de desenvolvimento (RIBEIRO, 2007; 

JANAINA et al., 2008; JUNIOR, 2015). 

É necessário aplicar um tratamento associado a recursos lúdicos, pois o 

paciente infantil não se satisfaz apenas com simples exercícios, o que requer dos 

profissionais muita criatividade para motivá-lo e incentivá-lo de modo especial. A 

presença da atividade lúdica deve ocorrer de maneira intencional e planejada pelo 

fisioterapeuta, como uma estratégia para incentivar a participação da criança na 

realização das atividades desejadas, dirigidas pelo adulto com o objetivo de 

promover e potencializar a aprendizagem e de facilitar ou conduzir aos objetivos 

estabelecidos (FUJISAWA; MANZINI, 2006; COSTA et al., 2015).  

 A Terapia Assitida por Animais (TAA) vem sendo uma grande estratégia da 

Fisioterapia no tratamento de crianças com SD, visto que essa terapia tem como 

proposta a estimulação e desenvolvimento psíquico, social e motor, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida. Desde as antigas civilizações a.c. há relatos do uso 

de animais para benefício humano. Os primeiros relatos de TAA no Brasil 

aconteceram nos anos 50, quando a Dr. Nise da Silveira implanta a utilização de 

animais no Rio de Janeiro, num hospital psiquiátrico (FULBER, 2011; DOTTI, 2014). 

 O animal comunica-se de forma única, rica em sinais não verbais, sendo 

incapaz de julgar, contradizer e avaliar, o que tende a criar um vínculo menos 

estressante e mais espontâneo, facilitando com que o paciente se vincule ao cão. O 

animal torna-se um elemento intermediário entre o terapeuta e o paciente, onde 

durante o tratamento pode ser utilizado um único animal ou um grupo de animais de 

diferentes espécies, sendo utilizados com maior frequência os cães, gato, peixe, 

coelho, chinchila, tartaruga e hamster (COLOSIO, 2009; FULBER, 2011). 

O cão é o mais utilizado por causa da afeição natural pelas pessoas, 

facilidade de adestramento e por ter mais reações positivas ao toque, onde a terapia 

que se utiliza especificamente o cão nos atendimentos denomina-se Cinoterapia. O 

cão serve como instrumento de estimulação crucial para órgãos sensoriais, sentido 

sinestésico e sistema límbico (FULBER, 2011; CARVALHO, 2014). 

É importante determinar o perfil do cão utilizando análise de um veterinário e 

um adestrador, observando as reações do cão às brincadeiras, o grau de 



irritabilidade e socialização do mesmo, devendo inspirar confiança em quem irá 

manejá-lo, sustentar o olhar das pessoas e gostar que o abrace e toquem.  Cães de 

todos os tamanhos podem participar, porém, cães mais fortes que pertençam à lei 

da focinheira são desaconselháveis. Não são utilizados cães de idade avançada, 

filhotes e fêmeas no cio. O controle de zoonoses, vacinação e vermifugação, são 

obrigatórios, assim como exames de rotina, limpeza, escovação e visitas periódicas 

ao veterinário. É também de extrema importância zelar pelo bem-estar do animal 

com carinho e muito respeito, pois o bom funcionamento da terapia depende da 

qualidade de vida desses terapeutas animais (FULBER, 2011; DOTTI, 2014; 

PEREIRA; PEDROSO, 2015). 

O Uso da Cinoterapia é contra indicada nos casos em que o animal possa 

tornar-se fonte de rivalidade, quando alguém fica possessivo com o animal, pessoas 

com problemas mentais que possam machucar os animais, zoonoses, pessoas com 

aversão ou medo de animais. Apesar de haver contra indicação para pacientes 

suscetíveis a infecções oportunistas com histórico severo de alergias e problemas 

respiratórios ou internados em unidades de terapia intensiva, estudos relatam que 

visitantes humanos transmitem mais infecções que os animais (PEREIRA; 

PEDROSO, 2015). 

Com relação a aplicação da Cinoterapia em crianças com SD, são poucos os 

estudos encontrados na literatura. A cinoterapia objetiva introduzir o cão juntamente 

com o indivíduo e torná-lo parte do tratamento, visando sempre promover a saúde 

física, social, emocional e desenvolver as funções cognitivas, tendo assim, finalidade 

terapêutica. Fulber (2011) propõem que o tempo da sessão seja de no máximo uma 

hora e meia, para que os animais não fiquem estressados. Acrescenta também que 

mesmo que se trate de cães saudáveis, deve-se evitar o conto com o rosto do 

paciente (JANAINA et al.,2017). 

 O emprego dessa técnica em portadores de SD visa alcançar diferentes 

objetivos como: estimular a criança a realizar exercícios de mobilidade, encorajar as 

funções da fala, as atividades de vida diárias e socialização, bem como aumentar a 

confiança e atenção. Trabalha aspectos psicomotores tais como lateralização, 

cognição, aspectos psicofuncionais, reintegração terapêutica, linguagem, expressão, 

praxia fina, esquema e imagem corporal, equilíbrio, iniciativa, aspectos afetivos e de 

ordens simples (SILVA; RANIERO; ALVAREZ, 2014). 



Crianças portadoras de SD são muito dóceis depois de conquistadas, onde 

nesse contexto o contato com o cão é usado como recurso para estabelecimento de 

comunicação com o paciente, funcionando como elemento intermediário entre o 

terapeuta e o paciente, facilitando as intervenções. A presença do animal na 

primeira consulta facilita a formação de vínculo do paciente com o terapeuta onde o 

cão pode proporcionar a criança um efeito tranquilizador e não gerador de 

ansiedade (COLOSIO, 2009; DOTTI, 2014; JANAINA et al.,2017). 

Pessoas com SD possuem um ritmo de aprendizagem mais lento e linguagem 

bastante comprometida, principalmente se comparadas com o grupo de crianças 

com o desenvolvimento normal. De acordo com Silva (2015), através da cinoterapia 

é possível solucionar dificuldades quanto a assimilação, memorização, 

psicomotricidade, ludicidade, disciplina, raciocínio lógico, fala, perspectivas motoras 

sensoriais. O ato de conduzir, escovar, brincar e o manuseio, pedir para crianças 

nomear partes do corpo do animal, desenvolvem a fala, novas formas de 

socialização, inclusão, estimula a educação e conhecimento, estimulando aspectos 

físicos, afetivos e sociais dos participantes, acrescentando qualidade de vida. 

(PAIVA et al., 2002). 

Uma das características principais da SD, e que afeta diretamente o 

desenvolvimento psicomotor, é a hipotonia generalizada, presente desde o 

nascimento. Segundo Althausen (2006), a motricidade pode ser estimulada ao 

conduzir o cão pela guia, onde o paciente precisa ajustar a força necessária para 

controlar o animal, portanto, esta atividade envolve atividades de coordenação 

motora fina, de organização do próprio corpo no espaço e lateralidade 

(ALTHAUSEN, 2006; JANAINA, 2017). 

Em uma sessão de fisioterapia de 50 minutos com uma criança com SD 

utilizando o cão como facilitador, podem ser trabalhadas atividades como: 

 Chamar o animal pelo nome estimulando paciente a falar, e para aqueles que 

não falam são estimulados a produzir expressões vocais; além disso, pode-se 

exercitar a memória pelo simples fato de lembrar o nome do cão e sua cor; 

 Paciente sentado em certa distância do cão, pede-se para tocá-lo sem sair do 

lugar, trabalhando alongamento muscular, amplitude de movimento (ADM), 

controle de tronco e fortalecimento muscular; 



 Acariciar e pentear o cão ajuda a controlar o estresse, diminui a pressão 

arterial, aumenta a temperatura corporal e reduz os riscos de problemas 

cardíacos, incentiva a coordenação motora, estimula o tato, a propriocepção, 

sensibilidade, diminui a percepção da dor e a ansiedade; 

 Jogar a bola para o cão trabalha motricidade, pinça fina e pinça grossa, 

ganho de ADM, agilidade, coordenação motora, fortalecimento muscular, 

podendo ser utilizadas vários tamanhos de bola; 

 Passear com o cão segurando-o pela guia estimula motricidade, ajusta a 

força muscular, trabalha marcha, equilíbrio e organização do tempo e espaço, 

trabalhando lateralidade ao pedir para a criança posicionar o cão do lado 

direito e esquerdo durante a marcha; 

 Pedir para criança colocar o petisco em recipientes com cores diversas onde 

será trabalhando cognição, raciocínio e pinça fina ao colocar o petisco dentro 

do recipiente, abrir e fechar o mesmo; 

 Ainda se trabalha pinça fina e coordenação motora ao pedir para criança 

vestir o animal e colocar-lhe adereços (presilhas, xuxinha, lenço, coleira); 

 Estimulo da audição com o latido do animal e dando um estetoscópio para 

criança auscultar os batimentos cardíacos do cão; 

 Dar um brinquedo para o cachorro morder e pedir para a criança puxar, onde 

a criança puxa de um lado e o cachorro de outro, estimulando força muscular, 

destreza e coordenação. Os benefícios continuam mesmo depois da sessão 

através das lembranças e das experiências positivas (KAWAKAMI; NAKANO, 

2002). 

 Segundo Carvalho (2014), quando se tem contato com o cachorro são 

liberados hormônios como a serotonina, endorfina e ocitocina. A endorfina é uma 

substância natural produzida pela glândula hipófise ajudando no combate do 

estresse, pois tem ação analgésica e relaxante, quando ela é liberada estimula a 

sensação de bem estar, conforto, melhor estado de humor e alegria. Já a ocitocina 

age como um neurotransmissor ou neuromodulador para: ansiedade, libido, 

interação social e regulação das respostas neuroendócrinas e cardiovasculares. A 

serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, emoção, 

cognição, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade a dor, 



movimentos e as funções intelectuais, estando ligada aos transtornos afetivos e de 

humor (YAMAGUCHI, et al., 2007; PUCCI, 2016). 

RESULTADOS 

Diversos estudos comprovam a eficácia da cinoterapia para beneficiar a 

coordenação motora, habilidades cognitivas e sócio emocionais, diminuir a 

ansiedade e motivar o indivíduo. 

Prianti e Cabanas (2007), realizou um estudo com um adolescente de 12 

anos com SD, utilizando dois cães da raça Labrador. Na intervenção foram 

trabalhados persistência motora, controle tônico, ritmos, ordens claras, 

propriocepção, percepção e conscientização do corpo, funcionalidade, lateralidade, 

atenção, verbalização das atividades entre outras, utilizando-se sempre o cão como 

elemento de apoio. As reavaliações demonstraram ganho na lateralização, cognição, 

aspectos psicofuncionais, reintegração terapêutica, linguagem, dificuldade de 

expressão, praxia fina, esquema e imagem corporal (EIC) no desempenho a figura 

humana realizados e melhora na qualidade dos movimentos. 

Em outro estudo, Silva, Raniero e Alvarez (2014) avaliaram duas crianças 

com SD, com intervenções de uma sessão semanal conduzidas com a colaboração 

de uma cachorra da raça Labrador. As atividades basearam-se nas dificuldades 

apresentadas pelas crianças, trabalhando estimulo sensorial, autocuidado, 

motricidade fina e global, treino de marcha, equilíbrio. Os autores observaram 

aumento no desempenho dessas crianças nos aspectos psicomotores, 

principalmente nos domínios de motricidade fina, motricidade global e organização 

espacial.  

Quatro adolescentes com SD, com idade entre 11 e 18 anos, participaram de 

sessões semanais, de atividades com o cão em um sítio onde viviam cães 

adestrados, onde o terapeuta planejava atividades tendo como objetivos favorecer o 

desenvolvimento motor, linguístico e emocional desses pacientes. Quanto aos 

resultados observou se ocasiões de investimentos afetivo no animal, sendo que o 

cão demonstrou motivos de defesa, curiosidade e descoberta. Houve uma rica 

experiência de identificação com o animal, oferecendo oportunidade de cada 

adolescente expressar sua maneira de ser, favorecendo ainda uma maior integração 

grupal. (COLOSIO, 2009). 



Dentro da prática cinoterapêutica, resultados importantes também foram 

observados em tratamento de outras patologias como na Paralisia Cerebral onde 

uma garota de 16 anos com tetraparesia passou a efetuar movimentos que antes lhe 

causava sofrimento e um Senhor de 103 anos que durante muitos anos não falava 

com ninguém, mas no momento em que entrou em contato com o cão começou a 

conversar. Resultados positivos também foram obtidos com pacientes que possuem 

paralisia parcial ou total do corpo, onde o paciente ficou colaborativo, recuperando a 

fala e gradualmente os movimentos (COLOSIO, 2009FULBER, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo abordou a utilização do cachorro como elemento 

terapêutico em pacientes com SD, enfatizando o benefício dessa terapia inovadora 

no tratamento do quadro clínico desses pacientes. Os estudos revisados mostram a 

validade da cinoterapia como facilitadora da sociabilização, aumento da motivação, 

participação e interação às intervenções terapêuticas, com repercussões positivas 

na autonomia, humor e organização cognitiva, temporal e narrativa linguística 

desses pacientes. 

A cinoterapia pode não promover a cura do paciente, porém tráz 

tranquilidade, alegria, segurança, estimula o paciente e auxilia o terapeuta a 

alcançar os objetivos propostos para tratamento, reduzindo impacto e estresse 

gerado pela doença. É um método satisfatório e eficiente, onde muito pode ser 

estudado para se aperfeiçoar o tratamento, inferindo a necessidade em aprofundar 

pesquisas e vivências práticas para validar cada vez mais a prática da Cinoterapia 

nos centros de ensino e de tratamento, visto que o uso do cão é um método 

acessível, prazeroso e com resultados positivos. 

FONTES CONSULTAS 

ALTHAUSEN, S. Adolescentes com Síndrome de Down e Cães: compreensão e 

possibilidades de intervenção. Universidade de São Paulo – Instituto de 

Psicologia. 2006. (Dissertação de mestrado em Psicologia). 

BRASIL. Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas, Brasília, Ministério da Saúde, 2012.  



CARVALHO, I.A. Cinoterapia como recurso terapêutico para crianças com 

Transtorno de Espectro Autista: Uma revisão assistemática da literatura. Porto 

Alegre, Dez, 2014. (Monografia-Curso de Especialização em Psicologia). 

COLOSIO, S. A. R. Avaliação de alterações de comportamento em crianças de 

uma creche após uso da Terapia Assistida por Animais. Faculdades Integradas 

FAFIBE, Bebedouro, 2009 (Monografia curso de Psicologia).  

COSTA, E.F. et al. Recursos lúdicos aplicados na clínica pediátrica do Hospital 

Municipal de Foz do Iguaçu-PR. ConScientiae Saúde, p. 125-133, 2015. 

DESSEN, M.A; SILVA, N. L. P. Síndrome de Down: etiologia, caracterização e 

impacto na família. Universidade de Brasília. Interação em Psicologia, 2002, 6(2), p. 

167-176. 

DOTTI, J. Terapia & Animais. Livrus. São Paulo, 2014. 

FUJISAWA, D.S.; MANZINI, E.J. Formação Acadêmica do Fisioterapeuta: A 

Utilização das Atividades Lúdicas nos Atendimentos de Crianças. Rev. Bras. Ed. 

Esp (Marília), v.12, n.1, p.65-84, 2006. 

FULBER, S. Atividade e Terapia Assistida por Animais. Porto Alegre, 2011 

(Monografia Curso Medicina Veterinária).  

JANAINA, H. et al. Intervenção Fisioterapêutica na Síndrome de Down. 

Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF (Monografia do Curso de 

Fisioterapia) 2008.  

JUNIOR, G. S. P. Abordagem Fisioterapêutica da Síndrome de Down em 

Crianças. Manaus – AM, 2015, p.5. 

KAWAKAMI. H. C; NAKANO C. K. Terapia Assistida por Animais (TAA) – Mais um 

recurso na comunicação entre paciente e enfermeiro. Relato de Experiência. Simp. 

Bras. Comum. Enferm. 2002. Disponível em: http://www.proceedings.scielo. 

br/scielo.php?pid=MSC052002000100009&script=sci_arttext. Acesso em: 20 de abr. 

de 2017. 

MOREIRA, L.M.A; HANI, C.N.; GUSMÃO, F.A. A síndrome de Down e sua 

patogênese: considerações sobre o determinismo genético. Rev. Bras. Psiquiatr., 

v.2, p. 96-99, 2000. 



PAIVA, et al. SÍNDROME DE DOWN: ETIOLOGIA, CARACTERÍSTICAS E 

IMPACTOS NA FAMÍLIA. Faculdade de São Paulo, 2002. 

PEREIRA, C. J. A. e BARROS, M. M. A. A utilização de cães na unidade de 

terapia intensiva. Disponível em: http://www.ibrati.org/sei/docs/tese_615.doc. 

Acesso em: 25 de mar. de 2017. 

PEREIRA, M. C. S.; PEDROSO A. M. M. TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES EM 

PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER. III Congresso Ibero-americano de 

Psicogerontologia. Paraná, 2015.  

PRIANTI, S. M.; CABANAS, A. A psicomotricidade utilizando a terapia assistida por 

animais como recurso em adolescente com Down: um estudo de caso. XI Encontro 

Latino Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de 

Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, 2015.  

PUCCI, J. Hormônios do bem-estar e prazer. 2006. Disponível em:  https://saude 

naturalperfeita.wordpress.com/hormonios-do-bem-estar-e-prazer/. Acesso em: 27 de 

abr. de 2017. 

RIBEIRO, C.T.M. Perfil do atendimento fisioterapêutico na Síndrome de Down em 

algumas instituições do município do Rio de Janeiro. Rev. Neurocienc. p.114–119, 

2007. 

SILVA, C.N. et al. Cinoterapia: Uma Alternativa de Terapia para Pessoas com 

Necessidades Especiais. XX Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – UNICRUZ. Outubro, 2015.VARANDAS, R.B. Fisioterapia pediátrica em 

foco. Universidade Brasil. Agosto, 2016.  

SILVA, N. B., RANIERO, E. P., ALVAREZ, C. D. L. Benefícios da terapia assistida 

por animais no desenvolvimento motor de crianças com Síndrome de Down. Saúde, 

Batatais, v.2, n.1, p.67-82, 2014. 

YAMAGUCHI, E.T. et al. Ocitocina em Cesarianas. Qual a Melhor Maneira de Utilizá-

la? Revista Brasileira de Anestesiologia – Artigo de Revisão. vol. 57, n. 3, 2007.  


