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AS INTERVENÇÕES ASSISTIDAS POR ANIMAIS E O 
SÍNDROME DE RETT – ESTUDO DE CASO 

 
Bruna Nunesab, Cláudia Luísaa, Daiana Ferreirab 

aUniversidade do Algarve, Portugal 
bAssociação Kokua – cães de ajuda social, Portugal 

 
RESUMO 
A presente investigação procurou, por meio de um estudo de caso de cariz exploratório, analisar 
e verificar os efeitos da terapia assistida com animais, no plano de tratamento de uma jovem com 
Síndrome de Rett, em sessões de fisioterapia. Com este estudo, pretendeu-se salientar as 
vantagens existentes, através de uma metodologia de caracter misto, onde foram aplicados 
inquéritos por questionário, registo de valores fisiológicos, entrevistas semiestruturadas e feita 
observação direta. A triangulação de todos estes procedimentos permitiu obter no final da 
investigação um retrato fidedigno da realidade. Concluiu-se as vantagens que o animal 
possibilitou à usuária, no decorrer das sessões de fisioterapia, sendo descrito e apoiado pelos 
dados fisiológicos uma melhoria nos níveis de oxigenação, na diminuição dos comportamentos 
estereotipados e da tensão muscular promovendo o relaxamento e aumento da predisposição 
para a execução dos exercícios motores, orientados pelo fisioterapeuta, tornando as sessões de 
tratamento mais produtivas.   
 
Palavras-chave: Intervenções assistidas por animais; Cão de terapia; Fisioterapia; Síndrome de 
Rett 
 
ABSTRACT 
The present investigation sought, by means of an exploratory case study, to analyse and verify 
the effects of animal assisted therapy, in the treatment plan of a young woman with Rett 
Syndrome, in physiotherapy sessions. With this study, it was intended to highlight the existing 
advantages, through a mixed methodology, where questionnaire surveys, recording of 
physiological values, semi-structured interviews and direct observation were applied. The 
triangulation of all these procedures made it possible to obtain at the end of the investigation a 
reliable picture of reality. It was concluded the advantages that the animal allowed to the user, 
during the physiotherapy sessions, being described and supported by physiological data an 
increase on oxygenation levels, a decrease of the stereotyped behaviours and the muscular 
tension, promoting the relaxation and increased predisposition for the execution of the motor 
exercises, guided by the physiotherapist, making more productive the treatment sessions. 
 
Keywords: Animal-assisted interventions; Therapy dog; Physiotherapy; Rett syndrome 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

O Síndrome de Rett é uma doença progressiva, de origem genética, que afeta 

essencialmente raparigas e se caracteriza por um desenvolvimento normativo durante 

o primeiro ano de vida, seguido de uma regressão que origina graves deficiências. É 

provocada pela mutação patogénica de um gene (MECP2), com consequências severas 

para o desenvolvimento motor e cognitivo (National Organization for Rare Disorders, 

2017; Internacional Rett Syndrome Association, 2017). Em virtude da descrição do 

Síndrome, esta é uma patologia que causa deterioração da função neurológica do 
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indivíduo e que compromete o seu desempenho motor, originando uma regressão no 

seu desenvolvimento e provocando deficiências múltiplas (Mercadante, et al. 2006; 

Braga & Avila, 2004). 

De acordo com a Internacional Rett Syndrome Association (2017), uma vez detetadas 

as comorbilidades do Síndrome, deve estabelecer-se um plano terapêutico que 

proporcione à pessoa experiências que não podem ser adquiridas por si devido às suas 

dificuldades motoras. A fisioterapia destaca-se, deste modo, como técnica de 

intervenção indispensável para o tratamento e manutenção da saúde e bem-estar de 

utentes com Síndrome de Rett. Porém, combinada com outras terapias que estimulam 

as funções sensoriais, cognitivas e motoras torna-se muito mais enriquecedora. Neste 

sentido, surgem as Intervenções Assistidas por Animais (IAA) como técnica 

complementar às respostas terapêuticas tradicionais (Lotan, M., 2007).  

As IAA são intervenções orientadas por objetivos que procuram promover o bem-estar 

físico, social, emocional e/ou cognitivo dos envolvidos. Neste tipo de intervenção, as 

equipas são compostas por um profissional habilitado e um animal especialmente 

treinado (tendo por base uma relação de vínculo e confiança), que visam atingir 

objetivos pré-estabelecidos, por meio dos benefícios da interação homem-animal. 

Dividem-se em atividades assistidas por animais, educação assistida por animais e 

terapia assistida por animais (TAA) (AAII, 2020; IAHAIO, 2018).  

A TAA corresponde a uma intervenção na qual um animal é parte integrante do plano 

de tratamento terapêutico. As principais características da TAA são o delineamento das 

sessões por um profissional de saúde e/ou equipa multidisciplinar, com objetivos muito 

específicos no âmbito da(s) sua(s) especialidade(s), destinando-se a promover uma 

melhoria no funcionamento e/ou bem-estar do(s) utente(s), cujos progressos são 

monitorizados e avaliados (AAII, 2020; IAHAIO, 2018; Pet Partners, 2017). No contexto 

terapêutico, a participação do animal reforça a confiança e minimiza os medos e 

inseguranças do utente, o que facilita a interação entre este e o terapeuta 

(Mascarenhas, 2010). Bernardo (2016) faz referência a alguns benefícios deste tipo de 

intervenção, através de vários estudos efetuados, onde salienta que a interação com os 

animais produz uma alteração bioquímica no organismo onde se destaca “a ação da 

oxitocina como calmante, ansiolítica e com ação no aumento do limiar da dor (…) e com 

um efeito anti-inflamatório” (p. 18). A atuação do cão de terapia nas sessões pode 

facilitar os procedimentos, afetar o desempenho e motivação dos utentes e acelerar o 

alcance dos objetivos (Luísa, C. & Ferreira, D., 2020). 

Este trabalho propõe entender a forma como a TAA contribui para o processo de 

reabilitação física de uma jovem com Síndrome de Rett. Para tal, procura-se 
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compreender se o cão influencia a predisposição e ativação da jovem no momento pré-

sessão, analisar como o cão de terapia influencia a produtividade da sessão, se atua 

como um facilitador na aplicação das técnicas de fisioterapia e no alcance dos objetivos 

e perceber se o cão de terapia tem impacto no relaxamento pós-sessão da jovem. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Participantes 

Tratando-se de um estudo de caso, a investigação centrou-se na jovem com Síndrome 

de Rett de 25 anos. Atendendo às suas características (pessoa não verbal), e com o 

intuito de complementar a informação, participaram também na investigação a 

cuidadora e os técnicos (fisioterapeuta e especialista em IAA).  

 

2.2 Instrumentos 

Foram definidos os procedimentos e construídos os instrumentos para a recolha de 

dados no processo de investigação, nomeadamente, a ficha de registo que continha as 

grelhas de dados fisiológicos (pressão arterial, batimento cardíaco, nível de oxigenação) 

e o inquérito descritivo da sessão. Também foram elaborados o protocolo de 

aplicabilidade das técnicas de recolha de dados e os guiões das entrevistas. Todos os 

instrumentos foram revistos pelos respetivos técnicos e pela orientadora de mestrado, 

no sentido de melhorar a sua aplicabilidade. 

 

2.3 Procedimento 

A presente investigação foi desenvolvida no âmbito da dissertação de mestrado de 

Educação Especial - domínios cognitivo e motor. O período de aplicabilidade dos 

instrumentos foi definido em três fases, uma inicial em que as sessões de fisioterapia 

foram realizadas sem cão, para obter resultados de uma amostra de referência sem a 

TAA. Numa segunda fase, foram realizadas sessões intercaladas com e sem cão, no 

sentido de observar a variabilidade dos resultados e numa fase final foram apenas 

realizadas sessões com a TAA. Foi possível avaliar um total de 28 sessões (15 sem 

TAA e 13 com TAA) entre janeiro e julho de 2018, com o registo de 3 diários de campo. 

Após a realização de cada sessão, foi preenchido pelo fisioterapeuta e cuidadora o 

inquérito da ficha de registo. As entrevistas semiestruturadas foram agendadas e 

realizadas com todos os intervenientes do programa de relaxamento. Antes do início da 

investigação, foi apresentado e assinado o consentimento informado a todos os 
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intervenientes no estudo. O cronograma da investigação esteve sujeito à situação de 

predisposição, saúde e bem-estar da jovem com Síndrome de Rett.  

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

3.1 Compreender se o cão influencia a predisposição e ativação da jovem 
no momento pré-sessão e durante a sessão 

Considerando os valores fisiológicos recolhidos durante o processo investigativo, 

referentes ao momento pré-sessão de fisioterapia, obtém-se informação no que 

concerne ao nível de ativação da jovem sem ou com o acompanhamento da TAA. Os 

valores médios comparativos do momento pré-sessão são apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores médios dos dados fisiológicos, pré-sessão 

Dados fisiológicos Sem TAA Com TAA 
Pressão arterial (mmHg) Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

106,67 62,40 110,23 63,69 
Oxigenação (%) 93,93 97,08 
Batimento Cardíaco (bpm) 78,07 84,85 

 

Os dados dos inquéritos preenchidos pelo fisioterapeuta e cuidadora apresentam-se na 

tabela 2 através da percentagem de resposta à pergunta “Avalie a predisposição da M 

(jovem com Síndrome de Rett) para o início da sessão de fisioterapia” da folha de 

registo. 
Tabela 2. Avaliação da predisposição da M 

Tipo de sessão Sem TAA Com TAA 
Inqueridos Resposta (%) 

Baixo Médio Elevado S/R Baixo Médio Elevado S/R 
Fisioterapeuta 40 46,66 6,67 6,67 38,46 61,54 0 0 
Cuidadora 33,33 40 6,67 20 30,77 61,54 7,69 0 
Global (F e C) 36,67 43,33 6,67 13,33 34,62 61,54 3,84 0 

 

Das entrevistas retiram-se dois excertos descritivo do fisioterapeuta relativamente à 

introdução da Sueca, cadela de terapia, na sessão: 

“eu não consigo encontrar as palavras específicas para te dizer. Por exemplo, 

emocionalmente quando entra a Sueca a M pára totalmente porque só se foca 

no cão”. 

“A M pode estar com uma estereotipia muito acentuada, e eu tiro a M daqui (i.e., 

cadeira de rodas) e vou deitá-la no colchão para trabalhar, a D (i.e., especialista 
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em IAA) chama a Sueca a gente deita a Sueca ao lado e passado segundos ou 

minutos a M pára completamente, acalma e vês que relaxa completamente”. 

A tabela 3 organiza os dados recolhidos no que concerne à caracterização do bem-estar 

da M através da sua expressão facial (número de sorrisos esboçados: 0 – baixa, 1-3 – 

média, até 6 – alta). 

 
Tabela 3. Percentagem de resposta na caracterização do bem-estar 

Tipo de sessão Sem TAA Com TAA 
Inquerido Resposta (%) 

Baixa Média Alta S/R Baixa Média Alta S/R 
Fisioterapeuta 53,33 26,67 0 20 30,77 53,85 7,69 7,69 
Cuidadora 53,33 20 0 26,67 38,46 46,16 7,69 7,69 
Global (F e C) 53,33 23,34 0 23,34 34,62 50,00 7,69 7,69 

 

Atendendo aos resultados apresentados, é possível verificar a diferença dos valores 

médios dos dados fisiológicos no momento pré-sessão, onde o nível de oxigenação 

varia de 93,93% para 97,08% quando as sessões são acompanhadas pela cadela de 

terapia. O batimento cardíaco também tem uma variação positiva, passando de 78,07 

bpm para 84,85 bpm nas sessões de fisioterapia assistida por animais. Embora a 

informação da valorização por parte dos intervenientes da predisposição da M no 

momento pré-sessão seja pouco diferenciadora, o aumento do nível de oxigenação e 

batimento cardíaco são consistentes com processos de atenção e atenção sustentada 

(Siennicka, A. et al., 2019; Gomez, P., Stahel, W. e Danuser, B., 2004). Também importa 

destacar a diferença observada nos níveis de oxigenação, atendendo ao indicado pela 

OMS que refere que se este for de 94% ou menos, o utente está hipóxico e precisa 

tratamento (WHO, 2011). Estes dados podem ser de elevada importância na 

intervenção com a população com Síndrome de Rett, atendendo ao facto da alta 

prevalência de distúrbios respiratórios como apneia, taquipneia, hiperventilação ou 

suster a respiração (Mackay, J. et al, 2017; O’Leary, H, et al, 2017). 

As respostas comportamentais descritas, tanto nas entrevistas como na caracterização 

do bem-estar, são também indicadoras dos efeitos da inclusão da TAA no tratamento, 

onde se destaca a mudança emocional da M e o aumento de sorrisos esboçados 

(caracterizada como predominantemente baixa, 53,33%, nas sessões sem TAA e 

predominantemente média, 50%, nas sessões com TAA) e a referência da interrupção 

do comportamento estereotipado. Lotan (2007) também descreve os benefícios da 

inclusão de sessões de TAA no acompanhamento terapêutico de pessoas com 

Síndrome de Rett com benefícios na redução da estereotipia, aumento da motivação e 

cooperação e a possibilidade de realizar atividades mais desafiantes.  
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Ainda no seguimento dos benefícios reportados por Lotan, os resultados são 

consistentes com a hipótese de que a introdução da TAA nas sessões tem uma 

influência positiva na predisposição e ativação no momento prévio e durante o 

desenvolvimento das sessões de fisioterapia.  

 

3.2 Analisar a forma como o cão de terapia influencia a produtividade da 
sessão, se atua como um facilitador na aplicação das técnicas de 
fisioterapia e alcance dos objetivos 

Considerando os dados recolhidos através do inquérito da ficha de registo, na tabela 4 

é possível analisar as respostas a três perguntas diretamente relacionadas com a 

funcionalidade e impacto da introdução da cadela durante as sessões de fisioterapia. 
Tabela 4. Percentagem de respostas às perguntas referentes ao desenvolvimento da sessão 

(fisioterapeuta) 

Tipo de sessão Sem TAA Com TAA 
Perguntas Resposta (%) 
Avalie a facilidade da 
aplicação das técnicas 
durante as sessões de 
fisioterapia. 

Baixo Médio Ele. S/R Baixo Médio Ele. S/R 

13,33 53,34 13,33 20 0 61,54 30,77 7,69 

Os objetivos da sessão 
foram alcançados? 

Resposta (%) 
Sim Não S/R Sim Não S/R 
80 6,67 13,33 92,31 0 7,69 

Considera que a cadela foi 
um instrumento facilitador 
do relaxamento na 
sessão? 

S/R  92,31 0 7,69 

 

Através das entrevistas é possível ainda incluir um aporte qualitativo explicativo do que 

ocorre durante o desenvolvimento das sessões, indicando o fisioterapeuta: 

“É como teres que fazer o exercício que a M faz, ela tem o braço que não estica… 

Imagina que te esticam o braço mais do que tu podes porque tentam, mas ela 

deixa fazer isso muito melhor e não fica tensa quando está a Sueca”. 

“Enquanto se eu aplicar um saco quente, vai estar ali 10 minutos, o calor vai 

fazer o efeito e eu a seguir vou trabalhar no braço direito e depois vai passar 

para o esquerdo. Acaba por ser muito mais fácil fazeres um tratamento sem 

paragens e continuo com o cão do que com outros meios, sem dúvida.” 

O seguinte excerto do registo de observação direta acresce detalhes minuciosos de 

acontecimentos durante a sessão: 
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“No início da sessão a M demonstrou alguns sinais de dor (…). Porém, apesar 

desta condição, é de salientar que a M esteve muito mais recetiva à realização 

dos exercícios… Apesar de se poder considerar que foi uma sessão mais intensa 

com picos de dor, foi possível verificar também um maior nível de relaxamento, 

uma vez que no final da sessão a jovem conseguiu adormecer de barriga para 

baixo com a Sueca deitada ao seu lado”. 

Perante a pergunta “Considera que a Sueca ajudou a M a relaxar durante a sessão?”, 

presente no inquérito da ficha de registo, a cuidadora responde positivamente em todas 

as sessões. Nas suas palavras: “Temos a maior resposta em fisioterapia quando ela 

consegue estar relaxada e estar distraída...” e, ainda, “Mas com a Sueca ela consegue 

subir um degrau ou dois”. Quando questionada sobre a forma como a introdução da 

TAA afeta a produtividade das sessões de fisioterapia, a cuidadora ainda acresce: 

 

“De que forma, imensas...porque dá gosto o dia em que a Sueca está aqui, 

porque sei que a M vai sair trabalhada em seu benefício, puxada para melhorar 

o seu estado físico e ao mesmo tempo cansada por ter feito o exercício bem.” 

 

A tabela 5 reflete o registo dos valores médios dos dados fisiológicos, no momento pós-

sessão. 
Tabela 5. Valores médios dos dados fisiológicos, pós-sessão 

Dados fisiológicos Sem TAA Com TAA 
Pressão arterial (mmHg) Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

111,73 71,88 122,69 78,38 
Oxigenação (%) 94,42 97,77 
Batimento Cardíaco (bpm) 86,00 88,85 

 

A análise das respostas pelo fisioterapeuta aos inquéritos de caracterização das 

sessões permitem destacar a mudança na facilidade da aplicação das técnicas, onde 

aumenta a percentagem de sessões onde o nível é medio (de 53,34% para 61,54%) e 

elevado (de 13,33% para 30,77%) e reduz o nível baixo (de 13,33% para 0%). No 

alcance dos objetivos da sessão, os resultados permitem analisar que apenas em 1 

sessão não foram alcançados os objetivos e ocorreu na ausência da TAA. No que diz 

respeito à consideração da cadela de terapia como facilitador no relaxamento, o 

fisioterapeuta concorda em todas as folhas de sessão registadas, assim como a 
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cuidadora. Durante as entrevistas, narra-se a descrição de como a introdução da cadela 

de terapia facilita a aplicação das técnicas de fisioterapia e aumenta a produtividade, 

promovendo o relaxamento rápido e reduzindo a tensão, aumentando a tolerância da 

M, o limiar de dor e possibilidade de extensão dos membros, resultando no máximo 

aproveitamento das sessões. A investigação conduzida por Rodrigo-Claverol e 

colaboradores (2019) concluiu que a inclusão de sessões de TAA pode facilitar o 

desempenho em sessão, reduzir a perceção subjetiva e frequência da dor, com especial 

relevância para indivíduos que experienciam níveis altos de dor.  

No final da sessão, os níveis de oxigenação também mostram diferença nas sessões 

sem TAA (94,42%) em relação às sessões de TAA (97,77%). A melhoria do ritmo 

respiratório contribui para o aumento do estado de relaxamento, reduz o estresse e 

melhora a perceção de energia positiva (Van Diest et al, 2014). 

 

3.3. Perceber se o cão de terapia tem impacto no relaxamento pós-sessão 
da jovem 

As informações que permitem realizar uma comparação dos dados fisiológicos no 

momento pré e pós sessão encontram-se presentes nas tabelas 1 e 5, anteriormente 

expostas. É possível verificar a diferença dos valores médios dos dados fisiológicos no 

momento pré-sessão e pós sessão, onde o nível de oxigenação varia de 93,93% para 

97,08% e de 94,42% para 97,77% quando as sessões são acompanhadas pela cadela 

de terapia, consistente com os benefícios já assinalados na discussão do primeiro 

objetivo.  

A valorização por parte dos intervenientes relativamente ao relaxamento da M encontra-

se sintetizada na tabela 6. 

 
Tabela 6. Percentagem de resposta na caracterização do relaxamento pós-sessão 

Tipo de sessão Sem TAA Com TAA 
Inquerido Resposta (%) 

Baixa Média Alta S/R Baixa Média Alta S/R 
Fisioterapeuta 13,33 26,67 40 20 0 7,69 84,62 7,69 
Cuidadora 6,66 20 40 33,33 0 30,77 61,54 7,69 
Global (F e C) 9,99 23,34 40 26,67 0 19,23 73,08 7,69 

 

Para a Psicóloga/ Especialista em IAA o seu grande objetivo no programa de 

relaxamento, utilizando a cadela de terapia como um facilitador na aplicabilidade das 

técnicas de tratamento é: 

“Portanto, esse é o principal objetivo: é que a M esteja o mais relaxada possível 

sem interferir com o trabalho do R. (…) Depois em termos da família, 
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obviamente, ver a M relaxada é muito mais satisfatório. E sentir que o terapeuta 

está contente e motivado por continuar a fazer um trabalho tão repetitivo com a 

M (…) a intervenção acaba por ter impacto a níveis muito mais complexos do 

que propriamente em parar a estereotipia da M”. 

A caracterização do relaxamento pós-sessão pelos observadores apresenta diferenças 

na inclusão do acompanhamento da cadela de terapia, onde aumenta a percentagem 

de sessões onde o nível é alto (de 40% para 73,08%) e reduz o nível médio (de 23,34% 

para 19,23%) e baixo (de 9,99% para 0%). Atendendo aos dados já discutidos, levanta-

se a questão de o relaxamento descrito se dever à redução da tensão muscular e à 

melhoria do ritmo respiratório/redução dos episódios de apneias e/ou se tratar de uma 

relação entre a maior predisposição e cooperação durante sessão, permitindo um 

trabalho de fisioterapia mais exigente e efetivo que provoca um nível mais alto de 

desgaste, consequentemente, cansaço. 

 

4 CONCLUSÕES 

Atendendo aos resultados apresentados e analisados, face aos objetivos do estudo, 

conclui-se que a TAA em coadjuvância com terapêuticas tradicionais, nomeadamente 

fisioterapia clínica, tem uma influência positiva na manutenção das condições de saúde 

e bem-estar, bem como na predisposição e ativação da jovem com Sindrome de Rett. 

No desenvolvimento das sessões de tratamento verificam-se melhorias no ritmo 

respiratório e um aumento do estado de relaxamento, reduzindo o estresse, tornando 

as sessões mais produtivas e intensas, fazendo a diferença no processo de reabilitação 

da jovem.  

Na perspetiva da cuidadora, do fisioterapeuta e da técnica especialista em IAA, as 

opiniões são unanimes ao referir que os benefícios do processo terapêutico, na 

presença da cadela de terapia, são favoráveis para a jovem por diversos motivos (físico, 

orgânico e emocional). 

Este é um estudo de caso exploratório inovador e diferenciador, onde os resultados 

demostram a importância da complementaridade das várias terapias para o sucesso do 

processo de reabilitação. 
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HIPOTERAPIA E A TETRAPLEGIA PARCIAL – ESTUDO DE 
CASO 
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aUniversidade do Algarve, Portugal 
 
RESUMO 
A presente comunicação apresentada no III Congresso Internacional – Direitos humanos e 
Escola Inclusiva: construir a equidade em tempos de mudança, pretende demonstrar a 
investigação que está a ser realizada no âmbito da dissertação de mestrado em Educação 
Especial – domínio cognitivo e motor, da Escola Superior de Educação e Comunicação da 
Universidade do Algarve. Esta investigação tem como objetivo principal, compreender como é 
que a Hipoterapia se pode tornar uma mais-valia na reabilitação de um sujeito com Tetraplegia 
parcial, através da realização de um estudo de caso. Pretende-se também adquirir 
conhecimentos sobre o que é a Hipoterapia e como esta pode ser utilizada como terapia de 
reabilitação e caracterizar o que é a Tetraplegia parcial, através de uma pesquisa teórica e da 
análise das entrevistas que irão ser feitas.  
Numa fase de conclusões preliminares, retirada da entrevista, destaca-se que a Hipoterapia é 
uma terapia complementar que beneficiou o sujeito deste estudo de caso, nomeadamente na 
recuperação e estimulação de vários músculos, através de exercícios feitos com a ajuda do 
cavalo, que o possibilitaram na aquisição de mais equilíbrio a nível de tronco, após ter realizado 
várias sessões. 
 
Palavras-chave: Hipoterapia; Reabilitação; Deficiência motora; Tetraplegia parcial. 
 
ABSTRACT 
This paper presented at the III International Congress – “Human Rights and Inclusive School: 
building equity in times of change”, aims to demonstrate the research being conducted within the 
scope of the Master's thesis in Special Education - cognitive and motor domain, of the School of 
Education and Communication of the University of Algarve. This research has as main objective, 
to understand how Hippotherapy can become an asset in the rehabilitation of a subject with partial 
quadriplegia, through the realization of a case study. It is also intended to acquire knowledge 
about Hippotherapy and how it can be used as a rehabilitation therapy and to characterize partial 
quadriplegia, through theoretical research and interview analysis.  
In a preliminary phase, the conclusions taken from the interviews highlighted that Hippotherapy 
is a complementary therapy that benefited the subject of this case study, namely in the recovery 
and stimulation of several muscles, through exercises made with the help of the horse, that 
allowed him to acquire more balance at trunk level, after several sessions. 
 
Keywords: Hippotherapy; Rehabilitation; Motor Disability; Partial quadriplegia. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

O estudo de caso que está a ser investigado é de cariz exploratório, e assenta numa 

metodologia qualitativa. Esta metodologia contribuirá para a recolha de informações, 

feita através da aplicação de duas entrevistas semiestruturadas feitas aos participantes, 

conversas informais, anotações em caderno de campo, fotografias cedidas pelo sujeito 

da investigação, que posteriormente irão ajudar a fazer a análise e tratamento dos 

dados. Nesta fase da investigação, apresentaremos os dados preliminares que 
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resultaram da única entrevista que temos realizada até ao momento, a entrevista do 

sujeito com Tetraplegia parcial. 

A hipoterapia pretende desenvolver a reabilitação na área da saúde. Esta terapia, 

pretende promover o desenvolvimento motor e neuromuscular, definição postural, 

fortalecimento do tónus muscular, coordenação motora, equilíbrio e ajudar o sistema 

respiratório. Alguns estudos referem que, também promove benefícios a nível cognitivo 

e psicológico, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O cavalo tem um papel 

importantíssimo na dinamização desta terapia. Este animal produz um movimento 

tridimensional, que é equiparado à marcha humana e é através desse movimento que 

dá a sua contribuição como facilitador terapêutico no processo de reabilitação dos 

pacientes.  

Na área da deficiência motora, existem lesões traumáticas devido a acidentes, que 

condicionam a vida das pessoas para sempre, como é o caso das lesões vertebro-

medulares. Em alguns casos existe uma possível recuperação, que pode ser total ou 

parcial, graças às intervenções cirúrgicas e ao processo de reabilitação, como é o caso 

do sujeito que aceitou participar nesta investigação. 

 

2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 A relação homem animal 

Desde a antiguidade até aos nossos tempos, são muitos os estudos que se referem à 

relação existente entre o homem e o animal. Podemos constatar essa relação nas 

primeiras imagens dos animais representadas através das figuras rupestres e a relação 

que temos mais presente nas nossas vidas é através da nossa infância com os animais 

de estimação. Nos nossos primeiros anos de vida, os animais são muito desenvolvidos 

nos primeiros contextos escolares, na creche e no jardim de infância, através da 

estimulação da linguagem, na reprodução de sons e na identificação de cada animal. 

Também, podemos ver essa relação através das histórias infantis, onde aparece sempre 

um animal, cão, gato, lobo, o cavalo e entre outros. 

Em relação ao cavalo, o homem domesticou-o, para que este o ajudasse a transportar 

mercadorias, na agricultura, para servir de meio de transporte para se deslocar e para 

caçar (Corrêa & Nunes, 2012; Leitão, 2008; Santos, 2013) e para praticar equitação. 

Já Hipócrates, considerado o pai da medicina, referia que o uso do cavalo ajudava as 

pessoas a regenerar a saúde e recomendada a equitação para pessoas que tinham 

problemas de insónias (Corrêa & Nunes, 2012). 
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Freire (1999), referenciado por Leitão (2008), salienta que o homem estabeleceu com o 

cavalo um vínculo, “a que muitos atribuíram um sentido educativo, pedagógico, 

terapêutico (tanto a nível físico como psicológico) e recreativo/desportivo” (p. 82).  

 

2.1.1 A equitação com fins terapêuticos 

A equitação com fins terapêuticos, tem sido alvo de muitos estudos por todo o mundo, 

no entanto ainda não se chegou a um consenso em termos desta terminologia, pois 

difere de país para país. Por exemplo no Brasil, a equitação com fins terapêuticos é 

designada por equoterapia.  

Embora existam estas discordâncias, todos concordam que o cavalo é considerado 

como um meio terapêutico, capaz de promover e desencadear reações únicas através 

dos seus andamentos. Os andamentos do cavalo, principalmente o “passo” é 

equiparado à marcha humana, onde é produzido um movimento tridimensional que 

proporciona a estimulação de vários músculos e impulsos nervosos para o Sistema 

Nervoso Central. Através dessa estimulação pode-se sentir melhorias a nível físico, 

cognitivo e psicológico. 

Segundo Riede (1987), referenciado por Lobo (2003), Hipócrates e Galeno, observaram 

que a utilização do cavalo, como elemento curativo, trazia contributos benéficos e 

recomendaram “a prática da equitação a pessoas que sofressem de doenças incuráveis, 

para lhes levantar a moral, fazendo já referência ao saudável ritmo do cavalo” (p.34).  

Corrêa e Nunes (2012), consideram que o cavalo como meio terapêutico, “é um método 

terapêutico baseado em princípios técnicos e pedagógicos, que utiliza o cavalo numa 

abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e de integração social, 

procurando-se a recuperação e o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas 

portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais” (p.17). 

Em Portugal, dentro da arte equestre, temos a equitação com fins terapêuticos que tem 

como finalidade ajudar as pessoas com deficiência ou problemas a nível físico, cognitivo 

ou do comportamento. A equitação com fins terapêuticos, divide-se em três, a 

Hipoterapia, a equitação terapêutica-educacional e a equitação desportiva adaptada. 

Estes tipos de intervenções, embora sejam parecidos e se centrem na pessoa com 

deficiência ou com problemas de outras ordens, têm diferenças. No entanto, neste artigo 

iremos focar-nos somente na Hipoterapia. 
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2.2 Hipoterapia 

Dentro da equitação com fins terapêuticos, existe a Hipoterapia. "A hipoterapia é um 

método de intervenção terapêutica global e analítico, extremamente rico, que engloba o 

indivíduo no seu complexo psicossomático, quer seja praticado com deficientes físicos 

ou mentais" (Lubersac & Lallery, 1973, referenciado por Lobo, 2003, p. 44). 

Segundo Corrêa e Nunes (2012), a hipoterapia é aconselhada para pessoas com 

deficiências graves que necessitam de um processo de reabilitação e a apresentação 

de um relatório médico é imprescindível para que se possa fazer esta terapia, pois nem 

sempre as pessoas reúnem condições físicas e psicológicas para a frequentar. 

Para realizar esta terapia é necessário existir uma equipa multidisciplinar, formada por 

fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares de equitação, equitador responsável e o cavalo. 

Esta equipa multidisciplinar acompanha o paciente, posicionando-se lateralmente no 

cavalo, para que o mesmo se sinta seguro e esteja sempre em segurança, em alguns 

casos o cavalo é montado também pelo equitador.  

O paciente não vai aprender a montar, mas sim a beneficiar dos andamentos que o 

cavalo produz, no caso da Hipoterapia, o andamento pretendido que o cavalo faça é o” 

passo”. O passo como já foi referido, ajuda no fortalecimento dos músculos, no equilíbrio 

postural e na marcha. 

 

2.2.1 Hipoterapia, uma terapia de reabilitação 

O paciente desta terapia é convidado a fazer exercícios físicos que o ajudam na sua 

reabilitação. Esta costuma ser desenvolvida por um profissional da área da saúde, um 

fisioterapeuta. O fisioterapeuta, apoiado pela sua equipa, estimula a pessoa a fazer 

exercícios de em cima do cavalo que promovam a sua recuperação. O paciente é 

posicionado de diferentes maneiras em cima do cavalo, de acordo com as suas 

necessidades e é lhe pedido que este faça exercícios de reabilitação fisioterapêuticos. 

Os exercícios fazem parte da concretização dos objetivos definidos e planeados pela 

equipa e são específicos para cada caso, atendendo à necessidade do que é pretendido 

alcançar/desenvolver e posteriormente são avaliados. 

 

“La Hipoterapia es el único tratamiento en que el paciente está expuesto a 

movimientos físicos idénticos a los de la marcha humana. Esto significa que no 

enfrenta el tratamiento pasivamente debido a que su centro de gravedad varía 

constantemente; por lo tanto, no puede hacer otra cosa que reaccionar y 
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adaptarse frente a los estímulos y sensaciones generados por el caminar rítmico 

del caballo. Esta reacción es sensorial, propioceptiva en lo muscular y articular, 

y laberíntica en lo gravitacional, direccional y referente a la velocidad. Esto 

mejora el tono muscular, la postura, el equilibrio y la coordinación en el paciente” 

(Bender, 2018, p. 18). 

 

2.3 Deficiência motora 

Os conceitos sobre a deficiência têm vindo a evoluir ao longo dos tempos, resultando 

diversas definições sobre o que é a deficiência, alterando as perceções sociais que as 

pessoas tinham sobre a pessoa com deficiência. Segundo a Lei nº 38/2004, no seu 

artigo 2º, refere que, 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que, por motivo de perda ou 

anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, 

incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas 

susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe limitar ou dificultar 

a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas 

(p.5232). 

Quando há uma deficiência são comprometidas várias funções do corpo humano, 

dependendo do grau de severidade da deficiência. Uma deficiência incidida no domínio 

motor, afeta na maior parte das vezes, o sistema neuromuscular, estrutura óssea, 

espinhal medula e poderá não interferir com a parte cognitiva da pessoa.  

 

A deficiência motora assenta na existência de uma ou mais alterações na 

estrutura, ou função biológica e coordenativa do corpo humano. Isto é, refere-se 

à dificuldade ou impossibilidade em mexer, controlar ou coordenar algum tipo de 

movimento motor. Tal poderá ocorrer de forma temporária ou permanente e ser 

de carácter congénito ou adquirido (Associação Salvador, 20017, p. 20). 
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2.3.1 Lesão vertebro-medular 

A lesão vertebro-medular resulta de fraturas ou deslocamento das vértebras. A 

informação que era transmitida pela medula ao Sistema Nervoso Central é interrompida 

e por consequência, a zona afetada, abaixo dessa vertebra, deixa de fazer a sua função 

(Sousa, 2017). A pessoa que passa por um episódio de lesão vertebro-medular 

traumática e lhe é diagnóstica Tetraplegia, passa por um momento muito difícil na sua 

vida. Até então, era uma pessoa autónoma, o seu corpo obedecia aos impulsos 

nervosos comandados pelo cérebro e realizava, sem grande dificuldade, simples tarefas 

diárias. Após o trauma da lesão, a pessoa vê-se condicionada em movimentar o seu 

corpo, os seus membros, impossibilitando-a de realizar as simples tarefas diárias, como 

pegar num copo para beber água.  

Segundo Sousa (2017),  

 

A pessoa com tetraplegia completa experiência inúmeros problemas físicos, 

psicológicos e sociais devidos à sua imobilidade, alterações da sensibilidade e 

incontinência de esfíncteres. Estes limitam a pessoa no seu autocuidado assim 

como nas suas atividades ocupacionais e responsabilidades sociais, além das 

limitações físicas estes indivíduos experienciam várias alterações psicológicas, 

económicas e ambientais (p. 21). 

 

2.3.1.1 Tetraplegia parcial 

No caso da Tetraplegia são afetadas as vertebras cervicais, C-1/C-7. Correia et. al., 

(2009), referenciado por Sousa (2017), menciona que a “Tetraplegia é a diminuição ou 

perda de função motora dos segmentos cervicais que provoca perda de mobilidade e 

sensibilidade dos membros superiores, tronco, membros inferiores e órgãos pélvicos” 

(p. 20). Dependendo da lesão, esta pode ser completa/total (perda total de movimentos) 

e pode ser incompleta/parcial (existência de alguns movimentos).  

 

3 METODOLOGIA 

Bogdan e Biklen (1994), mencionam que uma investigação qualitativa assenta num 

“termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 
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que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico” (p.16). O estudo de caso que está a 

ser investigado, é de cariz exploratório, assenta numa metodologia qualitativa, pois 

consideramos que este método irá nos ajudar a recolher informações, através da 

aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas informais. Numa metodologia 

qualitativa o investigador centra a sua atenção nos significados para compreender aquilo 

que os sujeitos pensam, captando a perspetiva dos participantes (Bogdan & Biklen, 

1994). Segundo Prodanov e Freitas (2013), para fazer um estudo de caso “são 

necessários alguns requisitos básicos para sua realização, entre os quais, severidade, 

objetivação, originalidade e coerência” (p.60). 

Num estudo de caso são muitos os aspetos que temos de considerar, pois um estudo 

de caso consiste em recolher informações sobre um determinado assunto ou pessoa 

(as) para ser alvo de pesquisa, que vão ao encontro do assunto dessa pesquisa.  

Prodanov e Freitas (2013), referem que, 

 

A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de 

abordagem do problema o que caracteriza o aspeto científico da investigação. 

Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do 

método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma 

interrogação (p. 43).  

Segundo Tuckman (2000), referenciado por Santos (2013), “a investigação é uma 

tentativa sistemática de atribuição de respostas às questões”. Desta maneira, “o 

investigador descobre os factos e formula, então, uma generalização baseada na 

interpretação dos mesmos” (p. 61).  

 

3.1 Questão de pesquisa 

A problemática de uma investigação é a base de todo o processo que se irá desenvolver, 

tornando exequível a investigação. Essa problemática define-se através de uma ou duas 

questões de partida, que orientam o investigador para iniciar as suas pesquisas. 

Segundo, Meirinhos e Osório (2010), “as questões a investigar não se estabelecem 

mediante a operacionalização de variáveis, mas são, antes, formuladas com o objetivo 

de estudar fenómenos com toda a sua complexidade em contexto natural” (p.50). 

Analisando o que pretendíamos investigar foi assim criada a seguinte questão de 

partida: De que forma é que a Hipoterapia pode ser uma terapia terapêutica facilitadora, 
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no âmbito de promover contributos na reabilitação de um sujeito com Tetraplegia 

parcial? 

 

3.2 Objetivo geral 

O objetivo geral partiu assim da questão de pesquisa e da nossa necessidade de 

entender como é que esta terapia pode ser uma ferramenta terapêutica neste caso 

específico da Tetraplegia parcial, originando o seguinte objetivo geral: Compreender 

como é que a Hipoterapia se pode tornar uma mais-valia na reabilitação de um sujeito 

com Tetraplegia parcial. 

 

3.3 Objetivos específicos 

Para investigarmos o objetivo geral, houve a necessidade de formularmos objetivos 

mais específicos que nos permitirão obter conhecimentos mais precisos sobre os temas 

que nos propomos pesquisar. Os objetivos específicos que delineámos foram os 

seguintes: compreender o que é a Hipoterapia; Caracterizar a Hipoterapia como 

ferramenta de reabilitação; caracterizar o que é Tetraplegia parcial; compreender, 

segundo as perspetivas do sujeito e do fisioterapeuta, quais foram as 

melhorias/benefícios percecionadas na reabilitação com o recurso à Hipoterapia. 

 

3.4 Amostra 

É através da participação de várias pessoas no estudo de caso, que se consegue retirar 

informações para responder à questão de pesquisa e aos objetivos definidos que se 

pretende alcançar nesta investigação. Os investigadores qualitativos escolhem os 

participantes, segundo a relevância que este tem para a sua investigação (Prodanov & 

Freitas, 2013).  

Os participantes deste estudo de caso são: o sujeito com Tetraplegia parcial e o 

fisioterapeuta que o acompanhou durante as sessões de Hipoterapia. 

 

3.5 Instrumentos 

Numa investigação, a maneira que temos para recolher informações que ajudem a 

fundamentar o nosso tema, faz-se através da recolha de documentos. Bogdan e Biklen 

(1994), mencionam que “os investigadores neste tipo de investigação se interessam 

pelo modo como as pessoas pensam sobre as suas vidas, experiências e situações 

particulares, as entrevistas que efetuam são mais semelhantes a conversas entre dois 

confidentes” (p.68). As entrevistas são consideradas de extrema importância e devem 
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ser elaboradas de acordo com a questão de pesquisa e os objetivos que se pretende 

investigar. Estas poderão ser estruturadas ou semiestruturadas. Para o nosso estudo 

optamos pelas entrevistas semiestruturadas.  

Segundo Boni e Quaresma (2005), as entrevistas semiestruturadas caracterizam-se por 

combinar perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de falar 

e desenvolver o tema proposto. A entrevista semiestruturada tem também como 

vantagem, a sua flexibilidade no que diz respeito à sua duração, ou seja, permite que 

haja uma exploração mais profunda sobre o tema, e para além disso a interação entre 

o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas, possibilita uma 

abertura e proximidade maior entre os mesmos, o que permite ao entrevistador falar de 

assuntos mais complexos e delicados, ou seja, isto significa que quanto menos 

estruturada a entrevista for, maior afetividade haverá entre as duas partes. (Selltiz et 

al.,1987). No que diz respeito aos guiões de entrevista, estes foram elaborados 

consoante o tema, os pontos importantes a conhecer e os objetivos deste estudo. Os 

dados irão ser trabalhados através da análise de conteúdo que incluiu uma leitura das 

transcrições integrais, de maneira a identificar as partes mais importantes para definir 

as categorias principais. 

Para além das entrevistas, as anotações sobre as reações/expressões do sujeito, 

também são consideradas uma mais-valia, pois enriquecem os resultados obtidos e 

estas deverão ser anotadas no caderno de campo. O caderno/diário de campo deve 

conter também o registo das conversas informais que se vão realizando ao longo da 

pesquisa. 

 

3.6 Procedimentos éticos 

Para que esta investigação se pudesse tornar exequível, foram tidos em atenção vários 

procedimentos éticos, que obedecessem à Regulamentação geral de proteção de dados 

e da Comissão de ética da Universidade do Algarve. Foi dado a conhecer aos 

participantes o objetivo da investigação, alertando para o facto que todos os dados 

recolhidos serão apenas para uso académico e que será protegida qualquer informação 

que os identifique, garantindo a sua confidencialidade e anonimato. De referir que, se 

reforçou essa informação nos guiões das entrevistas semiestruturadas, onde se criou 

um bloco sobre a legitimação do estudo. Salientamos que durante a entrevista que 

efetuamos foi pedido consentimento prévio para se fazer a sua gravação. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Numa fase preliminar da nossa investigação, ainda só nos foi possível fazer a entrevista 

ao sujeito com Tetraplegia parcial, por conseguinte, na comunicação do III Congresso 

Internacional – Direitos humanos e escola inclusiva, construir a equidade em tempos de 

mudança, apresentámos os dados que retirámos dessa entrevista. Os dados 

apresentados foram divididos por três categorias para uma melhor compreensão: 

Diagnóstico clínico; A Hipoterapia e as Sessões de Hipoterapia. 

 

4.1 Diagnóstico clínico 

No que diz respeito à esta categoria retirámos informações de três perguntas. 

1 - Qual foi o diagnóstico médico que teve do seu acidente? - “Sabiam que era uma 

lesão no Sistema Nervoso Central, (aaa) mas que ainda não sabiam que se iria ficar 

numa cama ou se iria conseguir ter uma vida minimamente normal.”; - “(…) que tinha 

tido uma lesão no pescoço, tinha partido umas vértebras cervicais e que os médicos 

ainda estavam a ver.” 

2 - Pode-me explicar o que é a Tetraplegia parcial? - “O meu é parcial ou incompleto, 

porque a minha medula, no fundo ainda está, está unida, portanto não tem uma falha, 

(…), faz com que eu tenha algum movimento nas pernas, mas o sinal nervoso, por 

exemplo não me chega ao braço direito, nem à mão direita.” 

3 - Quais os condicionamentos com que ficou a nível funcional e a nível psicológico? - 

“(…) uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica tem outro tipo de problemas 

associados, por exemplo o controle dos esfíncteres (...)” 

 

4.2 Hipoterapia 

Dentro desta categoria analisámos duas questões: 

1 - Como é que teve conhecimento da Hipoterapia? - “(…) uma amiga minha que sempre 

me chateou para experimentar a Hipoterapia e eu não, não sei porquê, nunca me via a 

ir para lá fazer esse tipo de terapia, achando que não ia melhorar nada à minha condição 

física (…)” 

2 - Quem são os participantes desta terapia, da Hipoterapia? - “(…) o meu fisioterapeuta, 

ele costuma estar sempre do lado esquerdo do cavalo (…) Uma pessoa a segurar no 

cavalo (…) será o fila guia, (…) é a pessoa responsável pelos movimentos do cavalo, 

se ele vai mais rápido ou devagar e uma pessoa do meu lado direito também para no 

fundo se eu me desequilibrar ou precisar de alguma ajuda, (…)” 
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4.3 Sessões de Hipoterapia 

No que concerne à terceira categoria baseámo-nos em cinco perguntas: 

1 - Quantas sessões fez e com que duração? - “(…) entre 200 a 300 sessões, se o ano 

tem 365 dias, … durante 10 anos (…)” 

2 - E que tipo de exercícios fazia? - “De alongamentos dos membros, de flexão seja do 

que for, pernas, braços, etc., só que aproveita o movimento do cavalo para que esses 

alongamentos e essas flexões sejam mais eficazes (...)” 

3 - Começou a sentir melhorias ao fim de quantas sessões? - “(…) ao fim de dois a três 

meses já me sentia bastante melhor.”; “(…) as primeiras eram entre 15 a 20 minutos e 

as restantes já eram entre 20 a 40 minutos, (…)” 

4 - Face às melhorias percecionadas por si, considera uma terapia que serve de mais-

valia no âmbito de promover a reabilitação de pessoas com Tetraplegia Parcial? - “Eu 

recomendava exatamente, (…), eu tinha muitos músculos que no fundo estavam 

adormecidos, mas que eu consegui ativar através da Hipoterapia (…)”. 

5 - O que acha que se poderia fazer para tornar a Hipoterapia mais acessível para 

pessoas com esta patologia? - “(…) talvez haver mais formação sobre o que é a 

Hipoterapia, por exemplo haver mais condições (aaa) para as pessoas fazerem a 

Hipoterapia (…)”; “(…) depois também a ajuda financeira era muito bem-vinda. Se fosse 

comparticipado então espetacular, porque é uma coisa que não existe e como há de 

calcular não é uma terapia barata (…)”. 

Atendendo às respostas dadas pelo sujeito destacámos como principais aspetos 

relevantes, embora exploratórios os seguintes:  

A Tetraplegia parcial é uma lesão vertebro-medular que compromete a vida do sujeito 

participante deste estudo, este refere que num primeiro diagnóstico ainda não sabiam 

da gravidade da lesão e como esta afetaria a sua vida. O sujeito refere que a medula 

ainda está unida, o que faz com que tenha alguns movimentos no corpo. No que diz 

respeito, à pergunta sobre os condicionamentos funcionais e psicológicos, este 

menciona que há condicionamentos a nível funcional que as pessoas desconhecem, 

nomeadamente a nível do controle dos esfíncteres e a nível psicológico, diz que teve 

que amadurecer mais rápido e que não teve problemas a nível de depressões.  

A Hipoterapia foi-lhe recomendada por uma amiga, mas este duvidava que esta terapia 

poderia trazer melhorias para a sua vida. Em conversas informais, o sujeito contou-nos 

como aconteceu o seu acidente, tendo este acontecido devido a uma queda de cavalo. 

Sobre as sessões de Hipoterapia podemos tecer que existiu melhorias. A duração das 

sessões aumentou passando de 15 a 20 minutos para 20 a 40 minutos e a dificuldade 

de exercícios foi aumentando, conforme a resposta que o seu corpo dava aos exercícios 
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que fazia. Desta maneira podemos constatar que a Hipoterapia é uma terapia 

complementar que beneficiou o sujeito deste estudo de caso, nomeadamente na 

recuperação e estimulação de vários músculos, através de exercícios feitos com a ajuda 

do cavalo, exercícios esses que diz serem só possíveis de fazer com o uso do cavalo, 

que o possibilitaram ter mais aquisição de equilíbrio a nível de tronco, após ter realizado 

várias sessões.  

Este sujeito recomenda a Hipoterapia para pessoas que estão na mesma situação, em 

que ele se encontrava, e refere que acha que as pessoas com Tetraplegia total ou com 

outras fraturas, só iriam melhorar a sua condição física. 

Alerta para o facto de que se devem formar mais pessoas sobre a Hipoterapia e que 

esta terapia deveria ser financiada, ou ter apoios, pois não é muito barata. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso sobre “Hipoterapia e a Tetraplegia Parcial” é um estudo qualitativo 

exploratório e inovador, pois existe pouca informação sobre o objeto de estudo e a 

oportunidade de conhecer esta terapia como complementar às tradicionais. 

Pensámos que, embora estejamos ainda numa fase de análise preliminar dos 

resultados, pois carece de realizar a entrevista ao fisioterapeuta, já nos é possível 

afirmar que a hipoterapia é benéfica no processo de reabilitação de pessoas com 

tetraplegia parcial. 
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RESUMO 
De acordo com a International Association of Human-Animal Interaction Organizations, as 
Intervenções Assistidas por Animais, são estruturadas, com objetivos definidos, promovidas por 
uma equipa definida por um par Humano-Animal e podem dividir-se, de acordo com o foco e tipo 
de acompanhamento, em Terapia Assistida por Animais (TAA), Educação Assistida por Animais 
(EAA), Atividades Assistidas por Animais (AAA) e Coaching Assistido por Animais (CAA). Com o 
objetivo de compreender qual a perceção dos técnicos de saúde e educação, com mais de um 
ano de experiência na implementação e/ou acompanhamento de IAA relativamente ao impacto 
das mesmas, em crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem, no Algarve, 
foi realizado um levantamento dos técnicos que promovem IAA e foi entrevistada uma amostra 
representativa destes técnicos.  
Este estudo permite caracterizar a oferta existente ao nível das IAA no Algarve. 
Atualmente, no Algarve, as IAA são promovidas por profissionais de origens e com formações 
bastante diversas. Pode encontrar-se oferta significativa quer ao nível da TAA, quer na EAA. Os 
animais mais comuns em IAA, são os cavalos e os cães, existindo dois relatos de intervenções 
com Burros. Relativamente ao impacto das destas intervenções em crianças com défice cognitivo 
e/ou dificuldades de aprendizagem, torna-se evidente um impacto positivo na motivação e no 
estabelecimento de vínculo com o técnico o que se reflete no sucesso da própria intervenção.  
 
Palavras-chave: Intervenções Assistidas por Animais; Défice Cognitivo; Algarve; Motivação. 
 
ABSTRACT 
According to the International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Animal 
Assisted Interventions are structured, with defined goals, promoted by a team off a Human-Animal 
pair and can be divided according to the focus and follow-up type, in Animal Assisted Therapy 
(TAA), Animal Assisted Education (EAA), Animal Assisted Activities (AAA) and Animal Assisted 
Coaching (CAA). 
In order to understand the perception of health and education technicians, with more than one 
year of experience in implementing and / or monitoring IAA regarding their impact, on children 
with cognitive impairment and / or learning difficulties, in the Algarve, a survey was carried out 
and a representative sample of these technicians was interviewed. 
This study allows to characterize the existing offer of IAA in the Algarve. 
Currently, in the Algarve, IAA are promoted by professionals from different backgrounds. A 
significant offer can be found both at the TAA and at the EAA. The most common animals in IAA 
are horses and dogs, with two reports of interventions with donkeys. Regarding the impact of 
these interventions on children with cognitive impairment and / or learning difficulties, a positive 
impact on motivation and empathy with the technician is evident, which is reflected in the success 
of the intervention itself. 
 
Keywords: Animal Assisted Interventions; Cognitive Impairment; Algarve; Motivation.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Os animais e o ser humano 

“Durante a maior parte da história do ser humano, os animais ocuparam uma posição 

central nas teorias sobre a ontologia e o tratamento de doença e enfermidade.” (Serpell, 

2010, p.17). 

Desde sempre os animais têm um papel importante na vida do Homem. No entanto, a 

nossa perspetiva perante, e com os animais, tem evoluído e variado, não só por uma 

questão de evolução do conhecimento, mas também por consequência das relações e 

crenças existentes nos diferentes sistemas sociais.  

Existe, quer na comunidade científica quer nos artigos da literatura social,uma referência 

constante à relação entre o Homem e o Animal. 

Ao longo da história os animais foram relacionados com poderes espirituais e 

xamânicos, considerados como importantes ajudantes e ferramentas para a caça e 

recoleção e gradualmente reconhecidos como agentes de socialização, promotores de 

bem-estar físico e psicológico (Serpell, 2010).  

 

1.2 Intervenções Assistidas por Animais 

Atualmente existem várias associações ligadas ao bem-estar animal e às Intervenções 

Assistidas por Animais (IAA), já com uma definição concreta e consensual, no meio, 

para as IAA, para uma análise mais concreta e atual, este estudo usa como referência 

a definição apresentada pela International Association of Human-Animal Interaction 

Organizations em 2018, segundo a qual se define:  

 
- Intervenção Assistida por Animais (IAA): uma Intervenção Assistida por Animais 

é uma intervenção orientada para objetivos e estruturada que intencionalmente 

inclui ou incorpora animais na saúde, educação e serviços humanos (por 

exemplo, trabalho social) para efeitos de ganhos terapêuticos em humanos. 

Envolve pessoas com conhecimento das pessoas e dos animais envolvidos.  As 

IAA são promovidas por equipas homem-animal e podem dividir-se em Terapia 

Assistida por Animais (TAA), Educação Assistida por Animais (EAA) ou Atividade 

Assistida por Animais (AAA). Incluem também o Coaching Assistido por Animais 
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(CAA). Tais intervenções devem ser desenvolvidas e implementadas com uma 

abordagem interdisciplinar (IAHAIO, 2018, p.15) 

De acordo com esta mesma organização, importa salientar a diferença entre terapia 

assistida por animais e educação assistida por animais, embora ambas as intervenções 

sejam estruturadas com objetivos definidos, monitorização e avaliação de resultados, 

na vertente terapêutica existe um foco no desenvolvimento físico, cognitivo, 

comportamental ou socio-emocional, enquanto que na educação o foco é no 

desenvolvimento de competências académicas, cognitivas e de socialização.  
Uma vez que a principal diferença entre a TAA e a EAA é o foco no desenvolvimento de 

diferentes competências é frequente acontecer que quem promove intervenções na 

área da terapia assistida também promove paralelamente intervenções educacionais. 

 

1.3 Intervenções Assistidas por Animais em Portugal 

Embora a relação entre o Homem e os animais, sempre tenha sido objeto de interesse 

e estudo quer na comunidade académica quer na área da saúde e bem-estar, é na 

década de 1960 que o o psiquiatra americano Boris Levinson começa a estudar o 

impacto da presença dos animais em sessões terapêuticas, são publicados os primeiros 

trabalhos sobre psicoterapia assistida por animais e intervenções assistidas por animais 

e assim surge o termo “Pet Therapy” em 1964.  
Inicialmente as investigações e estudos publicados por Levinson, não foram bem aceites 

na comunidade envolvente, no entanto, abriram a porta para novas perspetivas e, em 

1975, Samuel Corson e Elizabeth O’Leary Corson, fazem a primeira publicação sobre 

intervenções assistidas por cães, onde relatam que a presença dos cães facilita e 

estimula a comunicação em crianças com dificuldades de comunicação (Fine et al., 

2010, p.22).  
A década de 1970 é importante na implementação e estudo das IAA em todo o mundo, 

em 1972 é defendida a primeira tese sobre equiterapia (Caçador, 2014), em 1975, 

Elisabeth Svendsen inicia intervenções assistidas por burros no Donkey Sanctuary, (The 

Donkey Sanctuary, n.d.) , e o reconhecimento das potencialidades destas intervenções 

surge na comunidade académica e científica.  

 
Em 1980, um marcante acontecimento revolucionou esta área. McCulloch, 

Bustad e Katcher fundaram a Delta Society — atualmente Pet Partners — uma 

organização internacional sem fins lucrativos que pretendia estudar a ligação 
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Homem-animal, com a missão de promover a utilização de animais no apoio à 

saúde, independência e qualidade de vida dos indivíduos (30). (Bernardo, 2016, 

p.8).  

Em Portugal, as intervenções assistidas por animais também já dão os seus passos, 

existindo cada vez mais instituições e técnicos que as promovem e dinamizam: “A 

equitação com fins terapêuticos deu os primeiros “passos” em 1980, no Algarve, onde, 

Beverly Gibbons e Katheryn Watson desenvolveram e dirigiram a Associação Hípica 

para deficientes de Faro.” (Caçador, 2014, p.47) 
Atualmente existem diversas associações na área das intervenções assistidas por 

animais, destacando-se como pioneiras e de referência a Pinetree’s Riding Centre, 

fundada em 1985, a AEPGA (Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino) 

fundada em 2001 e Kokua - cães de ajuda social, fundada em 2014.  
Perante o aumento da oferta e procura, torna-se importante conhecer melhor, 

caracterizar a realidade atual e compreender quais os impactos mais significativos 

destas práticas em crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem.  

 

2 METODOLOGIA 

Este é um estudo exploratório de carácter qualitativo.  

 

2.1 Problemática de investigação 

Este projeto de investigação terá como principal objetivo compreender qual a perceção 

dos técnicos, de saúde e educação em IAA relativamente ao impacto das mesmas, em 

crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem, no Algarve. 

 

2.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral é compreender qual perceção dos técnicos relativamente ao impacto 

das IAA em crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem no 

Algarve, nos diferentes níveis: individual, social e familiar. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos pretende-se: 

- Realizar um levantamento das entidades que realizam IAA no território algarvio; 

- Caracterizar a oferta existente ao nível das IAA no Algarve; 
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- Caracterizar da envolvência e recetividade social às IAA no Algarve; 

- Identificar quais os principais beneficiários destas IAA no Algarve; 

- Compreender de que forma a pandemia por Covid-19, afetou o desenvolvimento das 

IAA, em crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem no Algarve; 

- Compreender de que forma a pandemia por Covid-19 influencia, na opinião dos 

técnicos, a perceção do impacto das IAA em crianças com défice cognitivo e/ou 

dificuldades de aprendizagem no Algarve, quer por técnicos, quer pelos familiares 

destas crianças; 

- Conhecer quais os apoios extraordinários existentes, face aos impactos da pandemia, 

para este setor das atividades. 

 

2.3 Caracterização da Amostra 

A amostra foi constituída por dez técnicos de saúde e educação com mais de um ano 

de experiência na implementação e/ou acompanhamento de IAA.  

Estes técnicos dividem-se em dois grupos de acordo com o seu papel na implementação 

das IAA, 8 dos técnicos entrevistados são responsáveis pelo animal e pelo decorrer das 

sessões e 2 são responsáveis de instituições que recorrem as estas intervenções como 

terapias complementares e fazem parte da equipa multidisciplinar que se envolve e 

acompanha as sessões.  

 

2.4 Instrumentos e procedimentos éticos 

Para o desenvolvimento desta investigação foi construído um guião de entrevista, para 

entrevistas semiestruturadas, constituído por 6 blocos temáticos:  

• Bloco 1 - Legitimação de Estudo; 

• Bloco 2 - Caracterização do técnico e dos animais envolvidos; 

• Bloco 3 - Caracterização da envolvência e recetividade social às IAA; 

• Bloco 4 - Caracterização geral dos beneficiários e das sessões das IAA com 

crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades de aprendizagem; 

• Bloco 5 - Avaliação do impacto das IAA em crianças com défice cognitivo e/ou 

dificuldades de aprendizagem; 

• Bloco 6 - Avaliação dos efeitos das Pandemia Covid-19 nas IAA. 

As entrevistas foram realizadas de forma individual, presencialmente ou on-line, de 

modo a ficarem reunidas todas as condições necessárias para uma boa consecução, 

assegurando também o cumprimento das regras sanitárias e de distanciamento social 

de forma a garantir a segurança de todos os intervenientes. No caso das entrevistas 
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presenciais, o local foi escolhido pelo entrevistado, procurando-se garantir a privacidade 

e o à-vontade necessários. Após o consentimento dos entrevistados, as entrevistas 

foram gravadas, para posteriormente se proceder à respetiva transcrição e análise. 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Caracterização da realidade no Algarve 

Relativamente ao tipo de intervenção promovida, a grande maioria promove 

intervenções na área da terapia assistida com eventuais intervenções educacionais em 

simultâneo, existindo apenas um caso em que a tipologia de intervenção é 

exclusivamente educação assistida.   

O levantamento das instituições e técnicos que promovem ou acompanham IAA no 

Algarve permite, neste momento, a criação de dois mapas ilustrativos, quer dos animais 

envolvidos nestas intervenções quer da tipologia das intervenções realizadas e a sua 

localização.  

Relativamente ao animal com que decorrem as sessões, 3 dos entrevistados promovem 

ou acompanham intervenções exclusivamente com cães, 4 exclusivamente com 

cavalos, 1 com burros e 2 promovem ou acompanham sessões com diferentes animais 

num caso existe um foco maioritário no cavalo mas há a presença de outros animais da 

quinta que por vezes são uma mais-valia terapêutica, noutro caso a instituição colabora 

com diferentes técnicos recorrendo regularmente a IAA com cavalos e com Burros 

promovidas através de diferentes parcerias. (Figura 1) 

 

 
Figura 1 – Distribuição geográfica e espécie animal envolvida no trabalho dos técnicos 

entrevistados. 

Relativamente ao tipo de intervenção promovida, a grande maioria promove 

intervenções na área da terapia assistida com eventuais intervenções educacionais em 

simultâneo, existindo apenas um caso em que a tipologia de intervenção é 

exclusivamente educação assistida. 
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Figura 2 – Distribuição geográfica e tipo de intervenção principal das instituições ou técnicos 

entrevistados. 
 

3.2 Motivação dos técnicos para a prática das IAA 

Relativamente aos fatores que os técnicos identificam como responsáveis por esta 

opção profissional, podemos encontrar a paixão pelos animais ou pelo seu animal em 

específico: “Sempre adorei cães, isso é logo o ponto de partida”, “sempre acreditei no 

poder da relação dos animais… trabalhar mais com os cavalos porque sempre foi a 

minha paixão” “isto dos cavalos...já é uma coisa que vem desde pequenino”.  

A desmotivação face à situação laboral anterior é outro fator comum, juntamente com o 

reconhecimento do impacto positivo dos animais nas pessoas: “foi uma mistura de 

motivação e desmotivação… como não me identificava com nenhuma das áreas 

posteriores à licenciatura...procurei as minhas áreas de interesse …. e surgiu os cães 

de ajuda social”, “um vazio motivacional, ou seja, comecei a chegar a uma espécie de 

beco sem saída, de desgaste, de funções de gestão, …, eu posso juntar estas duas 

paixões [leitura e cães]!”. 

 

3.3 Impacto das IAA em crianças com défice cognitivo e ou dificuldades 
de aprendizagem 

No que concerne ao impacto das IAA em crianças com défice cognitivo e ou dificuldades 

de aprendizagem, podemos identificar três conjuntos de referências distintas, sendo 

elas: 

- a motivação, referida por 4 dos técnicos entrevistados, usando expressões como: “as 

crianças sentem-se mais motivadas” ou “o nível de motivação é maior” ou “estão muito 

mais motivados para a terapia a para estarem na atividade”; 

- o vinculo terapêutico ou estabelecimento da relação, referido por 4 dos técnicos 

entrevistados, usando expressões como: “para mim a nível profissional é a rapidez com 



III Congresso Internacional Direitos Humanos e Escola Inclusiva:  

Construir a Equidade em Tempos de Mudança 

 

183 
 

que estabeleço o vínculo terapêutico” ou “os animais são facilitadores” ou “é uma ponte 

para a relação” ou ainda “parte muito pela relação”; 

- o impacto positivo e no bem-estar, referido por 4 dos técnicos entrevistados, que 

usaram expressões como: “auto-estima” “interação positiva, sem brigas”, “impacto 

positivo” e “bem-estar”. 

Estas referências vão ao encontro das referências que podemos encontrar na literatura 

e investigação publicada, Ries, 2013 refere mesmo, no seu estudo sobre o efeito das 

terapias assistidas por animais em crianças com deficiência, vários fatores de influência 

entre eles os três aqui referidos:  

- Motivação, 

A TAA demonstrou motivar as crianças quando aplicada a em crianças com diferentes 

deficiências e em vários contextos. A investigação mostra que as crianças que recebem 

TAA demonstram uma maior motivação, um maior envolvimento nas atividades e 

aumento da comunicação. (Ries, 2013, p.16) 

- o vinculo terapêutico ou estabelecimento da relação, 

Servindo como co-terapeuta, o animal fortalece a ligação terapêutica entre o terapeuta 

humano e o cliente. Depois de estabelecer a ligação com animal, o paciente começa a 

desenvolver confiança para com o terapeuta ( . . .) Na terapia, os animais apresentam-

se ao cliente de uma forma semelhante à forma como os clientes se apresentam aos 

clínicos. Os animais permitem-se parecer vulneráveis, necessitando da atenção e 

assistência de outros.  (Ries, 2013, p.8-9) 

- o impacto positivo e no bem-estar:  

A investigação indica um aumento na produção de dopamina e beta-endorfina enquanto 

se trabalha com animais em terapia. Isto permite aos pacientes melhorar o seu nível 

emocional global, resultando numa melhoria do impacto terapêutico. Estas melhorias 

aumentam o nível de eficácia da TAA.  (Ries, 2013, p.18) 

 

3.4 Impacto da pandemia 

A Pandemia por Covid-19 e as exigências de confinamento a que obrigou, afetaram o 

decorrer das intervenções assistidas por animais de diferentes formas.  

Apenas dois dos entrevistados afirmaram ter conseguido fazer uma adaptação das 

intervenções para um formato terapêutico ou educativo on-line, mantendo um vinculo 

positivo com as crianças. Nestes casos, constatou-se um impacto positivo quer nas 

crianças quer ao nível do reconhecimento e valorização destas práticas por parte das 

famílias: “...notei que os pais começaram a compreender o que é feito, a compreender 

como funciona...”. 



III Congresso Internacional Direitos Humanos e Escola Inclusiva:  

Construir a Equidade em Tempos de Mudança 

 

184 
 

Importa salientar que mesmo algumas entidades de referência criarão documentos de 

apoio e guias para a implementação destas intervenções em formato virtual, como é o 

exemplo da Pet Partners, que criou um documento orientador para visitas virtuais onde 

se afirma que:  

“Nestas situações (quando se torna impossível o contacto direto) , ainda há 

espaço para incorporar o poder curativo do vínculo humano-animal. (. . .) O 

sucesso potencial destas iniciativas é apoiado pela investigação preliminar (. . .), 

que demonstra que o envolvimento dos animais pode ser benéfico para certas 

populações melhorando as emoções positivas e proporcionando uma via para a 

concretização de princípios-chave de socialização, educação e bem-estar 

animal” (p.3) 

Registamos também dois casos particulares em que, no segundo confinamento 

(havendo a permissão legal para a realização de atividades terapêuticas), com 

intervenções a decorrer ao ar-livre, houve uma maior procura e valorização destas 

terapias.  

Os restantes 5 técnicos entrevistados relataram uma paragem total das atividades 

associada à impossibilidade de realização das intervenções em formato on-line e/ou ao 

encerramento das instituições associadas. 

Relativamente à existência de apoios por parte do Estado para fazer face aos impactos 

da pandemia neste setor em particular, a resposta foi unânime, não existiram apoios 

nem para a adaptação das intervenções a um formato on-line nem para fazer face ao 

impacto financeiro de uma paragem inesperada.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu conhecer quais os técnicos e instituições a promover IAA no 

Algarve, traçar a sua distribuição geográfica e caracterizar esta realidade de acordo quer 

com os animais envolvidos nas intervenções quer com a tipologia de intervenção 

promovida. É um estudo exploratório, uma vez que não existe até à data nenhum outro 

levantamento e caracterização desta realidade para esta região. 

Embora esta investigação já permita um conhecimento base, consideramos que será 

benéfico aprofundar esta mesma caracterização nesta região, nomeadamente 

procurando definir a evolução histórica e a disponibilidade da oferta, bem como alargar 

o estudo a todo o território nacional.  
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Relativamente ao impacto das IAA em crianças com défice cognitivo e/ou dificuldades 

de aprendizagem, os resultados deste estudo vão ao encontro do que se encontra nas 

referências bibliográficas quer nacionais, quer internacionais. Assim, o presente estudo 

permite reforçar os benefícios das IAA quer a nível educacional quer a nível terapêutico. 

Constituindo-se como mais uma importante ferramenta para a valorização desta prática 

profissional.  

No que concerne ao impacto da pandemia por covid-19, no decorrer das intervenções 

assistidas por animais conclui-se que não existe um impacto uniforme, dependendo das 

próprias instituições e da forma como está definida a relação entre o técnico e a criança 

(direta ou através de instituições intermediárias).  
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