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EFECTELE INTERACȚIUNII ASISTATE DE ANIMALE (CÂINI DE 

TERAPIE) ASUPRA ÎMBUNĂTĂȚIRII ABILITĂȚILOR SOCIO-

EMOȚIONALE ALE COPIILOR DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM 

Alina RUSU, Andreea GRIGORE 

 
Una dintre caracteristicile majore ale tulburărilor din spectrul autist este deficitul marcant în 

funcţionarea socială. Lucrarea de față prezintă cele mai comune metode terapeutice utilizate 

pentru îmbunătățirea abilităților socio-emoționale ale copiilor diagnosticați cu autism, cu 

accent pe metoda Poveștilor sociale, ca metodă permisibilă încorporării în context 

terapeutic a unor proceduri interdisciplinare, ușor de implementat și puțin costisitoare, în 

direcția creșterii eficienței terapiei standard – intervențiile asistate de animale. Sunt 

prezentate o serie de studii din literatura de specialitate, inclusiv o investigație recentă a 

efectelor prezenței câinilor de terapie în contextul metodei Poveștilor sociale, într-un 

program de îmbunătățire a abilităților socio-emoționale ale copiilor cu autism. Ipotezele 

specifice ale investigației sunt: (1) Metoda Poveștilor sociale însoţită de prezența unui câine 

de terapie se asociază cu o frecvenţă mai mare a comportamentelor  sociale adecvate şi cu 

un nivel de prompt mai scăzut decât în cazul metodei Poveştilor sociale standard; (2) 

Metoda Poveştilor sociale însoţită de prezența unui câine de terapie se asociază cu un nivel 

mai crescut al iniţierilor sociale decât în cazul Poveştilor sociale standard. Rezultatele 

acestei cercetări susțin introducerea activităților asistate de animale în programele 

terapeutice de îmbunătățire a abilităților socio-emoționale ale copiilor cu autism. 

 
intervenții asistate de animale, metoda Poveștilor sociale, tulburări din spectrul autist. 

 

Autism is characterized by a profound impairment in social functioning. Our paper presents 

the most common therapeutic methods aiming to enhance the socio-emotional abilities of 

autistic children, with a special attention paid to the Social Story method, as one of the few 

methods allowing the efficient introduction within the therapeutic context of several 

interdisciplinary procedures, such as animal-assisted interventions. Several studies are 

presented and discussed here, including a recent investigation of the effects of dog presence 

within the therapeutic context of Social Story method for autistic children. The specific 

hypotheses of this investigation were: (1) The Social Story method enhanced by the 

presence of a therapy dog is associated with a higher frequency of the appropriate social 

behaviors and a lower level o prompt than in the condition of Social Story without the dog; 

(2) The Social Story method enhanced by the dog presence is associated with a higher level 

of social initiations than the Social Story condition alone. The results of this investigation 

support the introduction of the animal-assisted activities (therapy dogs) within the 

therapeutic programs aiming to enhance the socio-emotional abilities of autistic children. 

 
animal-assisted intervention, Social Story method, Autism Spectrum Disorders.  

 

 

Introducere 
 

Una dintre cele mai extensive şi active arii de 

cercetare în domeniul tulburărilor pervazive de 

dezvoltare este autismul. Deşi nu se poate încă 

vorbi despre un tablou comprehensiv complet 

asupra cauzelor autismului, un progres 

semnificativ a fost realizat în ultimii ani privind 

strategiile de intervenţie și eficacitatea acestora în 

abordarea deficitelor specifice acestei tulburări, în 

special în abordarea deficitelor la nivel de 

interacțiuni sociale (recunoaștere și exprimare a 

emoțiilor cu valență socială, comunicare, inițiere 

a comportamentelor prosociale etc.; Scattone, 

Tingstrom, & Wilczynski, 2006).  

Caracteristicile esenţiale ale tulburărilor din 

spectrul autist (TSA) sunt reprezentate de 

prezenţa unei dezvoltări atipice sau deteriorate în 

interacţiunea socială şi un repertoriu considerabil 

restrâns de activităţi şi interese, cu impact negativ 

asupra funcționării în viața de zi cu zi (DSM IV-

TR, 2003). Acest deficit în interacţiunea socială 

este cel mai adesea reprezentat în cazul copiilor 

cu autism prin abilități scăzute la nivel de 

comunicare socială, reactivitate emoţională, joc, 

contact vizual, precum și folosirea gesturilor în 

comunicarea non-verbală şi/sau verbală. De 
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asemenea, o parte considerabilă a cercetărilor 

asupra deficitului social în autism susţine ipoteza 

absenţei sau a unui nivel scăzut al Teoriei Minţii 

(engl. Theory of Mind - abilitatea de a face 

predicții legate de ceea ce cred şi simt ceilalţi; 

Kuoch & Mirenda, 2003). Conform acestei 

ipoteze, persoanele cu TSA prezintă deficite 

primare în înţelegerea interpretării 

comportamentului oamenilor pe baza stărilor 

mentale ale acestor (de exemplu: dorințe și 

credințe).   

Studii recente punctează o serie de controverse 

legate de universalitatea şi specificitatea lipsei 

teoriei minţii în cazul copiilor cu TSA (Tager-

Flusberg et al., 2001). În susţinerea acestor critici, 

se aduc argumente de ordin metodologic 

referitoare la neadecvarea probelor de testare a 

teoriei minţii, cum este proba Sally-Anne, în 

cazul căreia copiii cu autism pot obține rezultate 

bune  în pofida deficitelor de interacţiune şi 

comunicare socială evidente. Astfel, performanţa 

la această probă pare să fie mai degrabă 

relaţionată cu limbajul şi înţelegerea sintaxelor 

complexe, decât cu abilitățile scăzute de 

relaționare socială (Tager-Flusberg et al., 2001). 

Important de menţionat este faptul că, în cazul 

copiilor cu tulburări din spectrul autist, deficitele 

sociale nu sunt cu necesitate caracterizate prin 

lipsa dorinţei de interacţiune cu ceilalţi, ci mai 

degrabă de lipsa unor abilităţi sociale punctuale 

pentru a putea realiza o interacţiune adecvată cu 

un partener social (Scattone, 2007).  

 

Intervenții terapeutice standard de 

îmbunătățire a abilităților socio-

emoționale ale copiilor cu autism 
 

Există o serie de cercetări care evidenaţiază 

faptul că abilităţile sociale ale copiilor cu autism 

pot fi îmbunătăţite prin strategii de intervenţie 

adecvate şi implementate planificat (Swaggart et 

al., 1995). Având în vedere că abilităţile sociale 

au o importantă componentă învățată (de 

exemplu, un copil cu autism trebuie să învețe pe 

paşi cum să iniţieze şi să întreţină o conversaţie 

sau cum să participe într-un joc simbolic), este de 

aşteptat ca prin intervenţii specifice şi prin 

crearea de oportunităţi de exersare a acestor 

abilităţi să se producă o îmbunătăţire în ceea ce 

privește abilitățile interacţiunea socială.  

O analiză teoretică a studiilor din ultimii 

cincisprezece ani privind intervenţiile pentru 

îmbunătăţirea abilităţilor sociale ale copiilor cu 

autism (Scattone, 2007) aduce în discuţie cele 

mai utilizate proceduri, cum ar fi: (1) modelarea 

video - strategie care se bazează pe mecanismul 

învăţării comportamentelor sociale prin modelare 

(Nikopoulos & Keenan, 2003), (2) tehnica de 

priming - strategie de manipulare a 

antecedentelor punerii copilului într-o situaţie 

socială (Zanolli, Daggett, & Adams, 1996), (3) 

tehnica de management al sinelui - strategie de 

monitorizare şi întărire a propriilor 

comportamente adecvate prin sistemul token 

economy (Koegel et al., 1992); (4) tehnica 

scenariilor scrise - strategie de învaţare pas cu pas 

a comportamentului adecvat într-o situaţie socială 

specifică (Krantz & McClannahan, 1993). Deși 

aceste strategii de intervenţie abordează eficient 

deficitul social marcant, majoritatea sunt fie 

costisitoare în ceea ce privește timpul şi resursele 

umane alocate, fie reclamă folosirea unui nivel 

crescut de prompt din partea terapeutului, precum 

şi o perioadă extensivă de formare pentru 

persoanele implicate în întreținerea și educația 

copilului cu autism (Scattone, 2007; Zanolli, 

Daggett, & Adams, 1996). 

O metodă de intervenţie relativ nouă care 

abordează în manieră specifică deficitele sociale 

ale copiilor cu autism și care încorporează 

elemente de priming, management al sinelui şi 

tehnica scenarilor scrise, fiind de asemenea şi 

simplu de implementat, este metoda Poveştilor 

sociale (engl. Social Stories; Gray, 2000). 

Poveştile sociale sunt scurte scenarii 

individualizate, având ca și scop dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea nivelului de interacţiune socială a 

copiilor cu TSA prin învăţarea componentelor 

relevante unei situaţii sociale specifice (Gray, 

2000). Poveștile sociale sunt de obicei scrise la 

persoana I, pentru facilitarea identificării 

copilului cu situaţia descrisă. De aemenea, 

acestea se centrează pe descrierea situaţiei sociale 

şi pe explicarea stimulilor sociali prezenţi, 

precum şi pe învăţarea de răspunsuri adecvate 

situaţiei. Poveștile sociale sunt construite la un 

nivel accesibil de comprehensiune verbală şi 

cognitivă a copilului. În plus, aceste scenarii oferă 

copilului instrucţiuni concrete care pot fi repetate 

până când acesta ajunge la un nivel optim de 

exprimare a abilității adresată în povestea socială, 

fiind totodată, considerate de părinţi, terapeuţi şi 

educatori un instrument de învăţare prietenos, 

neintruziv ca și format şi foarte uşor de utilizat 

(Ivey, Helfin, & Alberto, 2004).  

Copii cu autism prezintă dificultăţi marcante 

în identificarea comportamentelor, gândurilor şi 
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intenţiilor celorlalţi, ceea ce duce la deficite în 

comunicarea şi interacţiunea socială. Astfel, 

folosirea poveştilor sociale pentru creşterea 

conştientizării şi înţelegerii fenomenelor sociale 

şi pentru învățarea acelor componente relevante 

ale unei situaţii sociale în termeni de cine, ce, 

când şi de ce, se dovedeşte a fi foarte eficientă, 

copilul folosind povestea ca un mediu de 

învăţare, dar şi ca un instrument de înţelegere şi 

internalizare a unor comportamente adecvate 

necesare optimizării interacţiunilor sociale 

(Sansosti, Powell-Smith & Kincaid, 2004). În 

plus, metoda poveștilor sociale permite 

încorporarea în contextul terapeutic a unor 

metode interdisciplinare de creștere a eficienței 

procesului terapeutic, cum ar fi terapia și 

activitățile de animale. 

 

Intervențiile asistate de animale – 

potențiale mecanisme și metode de 

încorporare în programele terapeutice de 

îmbunătățire a abilităților socio-

emoționale ale copiilor cu autism 
 

Conform organizaţiei Delta Society 

(www.petpartners.org), care este momentan 

considerată cea mai prestigioasă organizație la 

nivel mondial în domeniul formării și a oferirii de 

servicii asistate de animale pentru o mare 

varietate de beneficiari (cu și fără dizabilități), 

„…terapia asistată de animale (TAA) este o 

intervenţie direcţionată, deci cu un scop bine 

definit, în care un animal care întruneşte anumite 

criterii este parte integrantă a unui proces de 

tratament. TAA este realizată şi/sau coordonată 

doar de către personal instruit în domeniu. TAA 

poate fi realizată într-o varietate de medii şi poate 

fi individuală sau de grup. Procesul de realizare a 

TAA trebuie documentat şi evaluat, necesitând 

întodeauna supervizarea unui profesionist” 

(Delta, 2005 citat în Rusu, 2008). Având ca 

obiectiv central promovarea interacţiunii pozitive 

între om şi animal, TAA nu este o formă de 

tratament de sine stătătoare, ci un instrument 

adjuvant prin care se încorporează trăsăturile 

psihologice, comportamentale şi fizice ale unui 

animal în mediul terapeutic, ajutând la 

îmbunătăţirea vieţii umane în general, şi specific, 

facilitând procesul de recuperare a persoanelor 

care au nevoie de îngrijire medicală la nivelul 

fizic şi/sau psihic de funcţionare (Chandler, 2005 

citat în Rusu, 2008).  

Chiar dacă în primii săi ani de certificare 

științifică (1960-1980), domeniul terapiei și 

activităților asistate de animale se caracteriza 

printr-o serie de bariere metodologice, cum ar fi 

lipsa unor intrumente riguroase și a unor studii 

clinice controlate, în ultimii ani se remarcă o 

tendință crescută de investigații riguroase din 

punct de vedere științific ale efectelor psiho-

sociale și fiziologice ale interacțiunii om-animal, 

atât în context terapeutic, cât și educațional, în 

contextul unei game variate de beneficiari (clase 

de vârtsă, categorii sociale și funcționale). Astfel, 

studiile efectuate pe efectele TAA în 

îmbunătăţirea calităţii vieţii au relevat efecte 

benefice într-o gamă diversificată de tulburări 

precum tulburarea de anxietate generalizată, 

ADHD, tulburarea depresivă majoră, sindromul 

stresului post-traumatic, tulburarea bipolară, 

tulburarea de personalitate de tip borderline, 

diverse tipuri de demenţă (Chandler, 2005). În 

toate aceste tulburări, efectul benefic major al 

TAA constatat empiric şi statistic este evidenţiat 

prin contribuţia semnificativă la dezvoltarea 

relaţiei terapeutice (Chandler, 2005).  

Deşi semnificativ mai puţine decât studiile pe 

adulţi şi vârstnici, investigaţiile efectelor TAA la 

copii aduc o contribuţie relevantă în susţinerea 

eficacităţii introducerii terapiei și activităților 

asistate de animale (în special câini de terapie) în 

programele de tratament ale copiilor cu diverse 

tulburări de dezvoltare. În cazul copiilor cu 

autism, introducerea TAA în planul de intervenţie 

terapeutică aduce cel mai adesea îmbunătăţiri 

semnificative la nivel comportamental, 

manifestate prin reducerea comportamentelor 

autostimulante, a comportamentelor auto- şi 

heteroagresive, precum şi creşterea frecvenţei 

comportamentelor prosociale (Redefer & 

Goodman, 1989). O metodă simplă și puțin 

costisitoare o reprezintă introducerea câinelui în 

sala de terapie (în contextul terapiei bazată pe 

activare comportamentală), care a fost asociată cu 

o îmbunătăţire semnificativă a interacţiunilor 

sociale ale copiilor cu tulburări pervazive de 

dezvoltare (Martin & Farnum, 2002). 

Deşi utilizarea câinilor de terapie în context 

terapeutic datează de aproximativ 50 de ani, 

domeniul de cercetare a efectelor terapeutice ale 

interacțiunii om-animal are încă nevoie de 

paradigme ştiinţifice explicative ale 

mecanismelor prin care prezenţa şi interacţiunea 

copilului cu autism cu un câine terapeutic poate 

să genereze o nişă ecologică de creștere a 

motivației copiilor de a participa în sarcinile 
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specifice programului terapeutic și de inițiere a 

comportamentelor de interacțiune socială 

heterospecică (om-animal).  

Terapia asistată de animale utilizează legătura 

om-animal pentru atingerea scopurilor din 

intervenție ca parte a procesului terapeutic. Atât 

animalele, cât și stăpânii acestora, trebuie să fie 

specializați și să întrunească anumite criterii. 

Astfel, terapeutul își stabilește anumite obiecte 

terapeutice, ghidează interacțiunea dintre pacient 

și animal, măsoară progresul realizat spre 

îndeplinirea obiectivelor și evaluează procesul 

terapeutic (Gammonley et al., 1997). Aceasta are 

ca scop îmbunătățirea condiției fizice, sociale, 

emoționale și/sau a funționării cognitive, putând 

fi aplicată atât în grup cât și individual, cu 

beneficii asupra nivelului empatiei, îngrijirii, 

acceptării, recreerii, socializării, stimulării 

mentale dar și a motricității.  

Un element de bază pentru realizarea unui 

mediu terapeutic adecvat pentru copii de autism 

este formarea unei echipe terapeutice interactive 

care se compune dintr-un terapeut specializat în 

autism, alături de un câine și un stăpân potrivit și 

specializat la rândul lui. Scopul terapeutic alături 

de obietivele educaționale, sociale sau emoționale 

specifice trebuie evaluate în mod continuu. 

Frecvența și durata sesiunii trebuie să se 

stabilească în funcție de participanți și nevoile 

acestora. Un alt aspect important se referă la 

monitorizarea nivelului de stres atât al câinelui 

cât și al persoanelor participante (Chandler, 

2005). Sesiunile de terapie asistată de animale 

contribuie la formarea unei legătură emoționale a 

copilului cu animalul, legătură ce se presupune că 

nu amenință relația copilului cu teraputul, 

dimpotrivă, o ajută. Pentru copii diagnosticați cu 

tulburări pervazive de dezvoltare, comunicarea cu 

un animal se desfășoară mai ușor și mai rapid 

pentru aceștia decât cu terapeuții sau  alți copii. 

Acest lucru datorită prezenței animalelor care 

diminuează tendința de izolare ți angajare în 

comportamente stereotipe stimulând 

comportamentele prosociale ce inițial sunt 

îndrepatate asupra câinelui, ca ulterior să se 

producă generalizează și asupra persoanelor 

(Chandler, 2005). 

În literatura de specialitate, cele mai vehiculate 

mecanisme ale efectelor terapeutice ale 

interacțiunii om-animal sunt următoarele:  

(a) comutarea atenției clientului de pe 

folosirea limbajului ca instrument al interacţiunii 

sociale pe o interacţiune bazată pe un 

comportament social nonverbal, mult mai 

apropiat de caracteristicile unui copil cu autism 

(Solomon, 2010);  

(b) animalul de terapie deţine rolul unui 

facilitator social, permiţând copilului să 

stabilească iniţial o legătura cu acesta, care poate 

fi ulterior extrapolată la partenerii umani de 

interacţiune (Martin & Farnum, 2002);  

(c) animalul de terapie poate servi ca vehicul 

simbolic de exprimarea a stărilor puternic 

încărcate emoţional, fiind în acelaşi timp un real 

suport social pentru copil în depăşirea acestor 

stări;  

(d) animalul de terapie poate fi un instrument 

de învăţare prin care copilul este ajutat să 

achiziţioneze noi abilităţi (de exemplu, tăiatul cu 

foarfecele, aruncarea unei mingi), moduri de 

gândire şi de comportament (responsabilizarea, 

înţelegerea lanţului cauzal solicitare - răspuns 

dintre propriul comportament şi răspunsul 

partenerului social; Barol, 2006).  

Pornind de la rezultatele studiilor care susţin 

eficacitatea Poveştilor Sociale în învăţarea de 

răspunsuri sociale adecvate (Sansosti et al., 

2004), precum şi cele ale studiilor care relevă 

efecte benefice ale terapiei asistate de animale în 

îmbunătăţirea interacţiunilor sociale ale copiilor 

cu autism, prezentăm mai jos o cercetare recentă 

realizată de către Grigore & Rusu (in press) 

privind încoporarea prezenței animalelor de 

terapie (câini) într-o procedură standard de 

îmbunătățire a abilităților socio-emoționale a 

copiilor cu autism. Această cercetare pornește de 

la ipoteza de bază că un mediu îmbogățit 

heterospecific prin prezența unui câine de terapie 

va avea un impact semnificativ asupra anumitor 

aspecte ale metodei standard terapeutice Povești 

sociale, în sensul creșterii eficienței acesteia în 

îmbunătățirea abilităților socio-emoționale ale 

copiilor cu autism. Ipotezele specifice ale 

cercetării sunt următoarele: (1) Metoda Poveștilor 

sociale însoţită de prezența unui câine de terapie 

în contextul programului terapeutic se asociază cu 

o frecvenţă mai mare a comportamentelor sociale 

adecvate şi cu un nivel de prompt mai scăzut 

decât în cazul metodei Poveştilor sociale fără 

prezența câinelui de terapie; (2) Metoda 

Poveştilor sociale însoţită de introducerea unui 

câine de terapie în contextul programului de 

intervenție se asociază cu un nivel mai crescut al 

iniţierilor sociale decât în cazul Poveştilor sociale 

fără câine de terapie. S-a utilizat un design 

experimental de tip experiment cu un singur 

subiect (Grigore & Rusu, in press). Studiul a 

inclus trei copii diagnosticați cu autism. 
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Variabilele dependente au fost: frecvența 

interacțiunilor sociale adecvate în raport cu 

comportamentul țintă, nivelul de prompt necesar 

pentru obținerea răspunsului social așteptat și 

frecvența inițierilor sociale. Prezența câinelui în 

sesiunile de terapie a fost asociată semnificativ cu 

o frecvență crescută a inițierilor sociale și o 

scădere a nivelului de prompt necesar răspunsului 

în sarcina oferită de către terapeut.  

Rezultatele studiului susţin eficacitatea 

terapiei asistate de animale ca instrument în 

facilitarea comunicării şi interacţiunii sociale, 

concluzionând că indivizii cu autism sunt mai 

dornici să participe în interacţiunea socială, sunt 

mai implicaţi şi mai motivaţi să iniţieze 

comunicarea socială în prezența câinelui de 

terapie. Aceste rezultate sunt în concordanță cu 

datele unor studii recente asupra efectelor 

benefice ale terapiei asistate de animale la copiii 

cu autism în ceea ce privește calitatea și frecvența 

interacţiunilor sociale (Carenzi et al., 2008; Barol, 

2006). Deşi nu sunt clare încă mecanismele prin 

care  se produc aceste efecte, implicaţiile practice 

ale aplicării acestei forme adjuvante de terapie în 

recuperarea deficitelor sociale marcante ale 

copiilor cu autism sunt diverse. Fie că este vorba 

de contextul familial, educaţional sau al centrului 

de terapie, prezenţa unui câine de terapie poate 

aduce îmbunătăţiri majore în aria de funcţionare 

socială a copilului. Costurile destul de reduse şi 

accesibilitatea câinelui de terapie permit relativ 

uşor implementarea unei astfel de intervenții în 

programele educaționale și/sau terapeutice ale 

copiilor cu autism. 
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