
Observando, com 

tristeza e certo desalento, 

o que vem ocorrendo na 

sociedade brasileira de 

nossos dias, envolveu-me 

um profundo sentimento 

de saudosismo, de 

recordação nostálgica 

dos velhos tempos

Isso não signifi ca, de forma 
alguma, negar o mérito 
da era atual, marcada 

por avanços tecnológicos, 
c i e n t í f i c o s  e  c u l t u r a i s 
incontestáveis. Aí estão a TV, 
a internet, o smartphone, o 
notebook, o tablet, o “sabe-
tudo” Google e os robôs, 
entre outros tantos aparatos 
que tornam o dia a dia das 
pessoas mais fácil. Entretanto, 
na medida em que a ciência 
avançou, os valores morais 
e humanos decresceram... 
vivemos uma época em que as 
máquinas estão cada vez mais 
semelhantes aos humanos, 
e os humanos cada vez mais 
parecidos com máquinas: sem 
sensibilidade, praticando atos 
de violência e desumanidade!

Estamos falhando na base 
da formação humana: na 
ESCOLA! Por isso, pincei parte 
de um texto mais amplo por 
mim redigido, que reproduzo 
a seguir.

“A ESCOLA ANTIGA. 
É  i m p e r i o s o  l e m b r a r 
aqui os versos do poeta 
português Acácio Antunes: 
“Antigamente a escola era 

risonha e franca/ Do velho 

professor as cãs, a barba 

branca/ Infundiam respeito, 

impunham simpatia”. A 
escola era o templo do saber 
e,  como em um templo, 
havia o máximo respeito. 
À entrada do professor, os 
alunos se postavam de pé, até 
que ele os mandasse sentar. 
Os estudantes mantinham 
respeito para com o mestre e 
trato cordial com os colegas. 
Nenhum sabia o que era droga 
e jamais se viu algum deles 
portando arma, de fogo ou 
branca. Os pais acompanhavam 
os boletins e, ao receber o 
comunicado do professor, 
compareciam à escola para 
tomar conhecimento de algum 
deslize do fi lho e o corrigiam. 
As aulas eram religiosamente 
ministradas. Os cadernos não 
tinham vistosas capas coloridas 
e plastifi cadas. Eram simples 
brochuras, de capa geralmente 
verde, mas lá estavam as letras 
dos hinos pátrios, que os 
alunos sabiam – e cantavam – 
de cor! Semanalmente havia o 
hasteamento da bandeira e, no 
dia 7 de setembro, desfi lavam 

garbosamente em homenagem 
à Pátria.

OS LIVROS DAQUELE 

T E M P O  m e r e c e m 
consideração especial. Os de 
língua portuguesa traziam, 
junto dos pontos de gramática, 
textos de autores brasileiros 
ou luso-brasileiros! À guisa 
de exemplo, o livro “Língua 
Pátria”, de Maximiano Augusto 
Gonçalves, para a primeira 
série ginasial, edição de 1966, 
traz nada menos que 37 
textos, versando sobre vários 
assuntos, sem se descuidar 
do civismo, como: “Amo o 
Brasil”, de Bastos Tigre; “O 
futuro do Brasil”, de Afrânio 
Peixoto; “Minha terra”, de 
Maria Sabina; “Oração aos 
mestres”, de Othon Costa; “A 
nossa língua”, de Júlia Lopes de 
Almeida; “13 de maio de 1888”, 
de João Ribeiro”; “Deus”, de 
Olavo Bilac; e “Mandamentos 
cívicos”, de Coelho Neto. (Vale 
a pena citar alguns desses 
mandamentos de Coelho Neto. 
1 – “Honra a Deus amando a 
Pátria sobre todas as coisas...” 
2 – “Considera a bandeira 
como imagem viva da Pátria, 
prestando-lhe o culto do teu 
amor...” 3 – “Honra a Pátria no 
Passado; sobre os túmulos dos 
heróis; glorifi ca-a no Presente; 
com a virtude e o trabalho; 
impulsiona-a para o Futuro; 
com a dedicação, que é a 
Força da Fé”... 10 – “Ama a 
terra em que nasceste e à qual 
reverterás na morte. O que por 
ela fi zeres, por ti mesmo farás, 
que és terra e a sua memória 
viverá na gratidão dos que te 
sucederem”).

O CIVISMO, por sua vez, era 
parte integrante e importante 
da EDUCAÇÃO.

“No passado remoto, na 

época da “escola risonha 

e franca”, ao ensinar as 

primeiras letras, os Mestres 

– figuras respeitosas e 

respeitadas – transmitiam 

também os  princípios 

fundamentais do civismo, 

do amor e do respeito ao 

nosso país e aos nossos 

s ímbo lo s  e  t rad ições . 

Aprendia-se que além – e 

acima – de cada indivíduo 

paira um bem maior, uma 

comunidade mais ampla e 

mais importante chamada 

Pátria Brasileira”! O sete 

de setembro assinalava, 

em nossos  corações ,  o 

compromisso de saudar e 

honrar a Pátria – a “família 

amplifi cada” na expressão 

bonita de Rui – com a 

reverência e o amor com 

que desfi lávamos entoando, 

“de cor”, o Hino Nacional! 

Hoje essa data signifi ca, só 

e puramente, um “um fi m 

de semana prolongado”, 

destinado a viagens, lazer e 

recreação... Homenagear a 

Pátria em sua data máxima 

é ser cabotino, “quadrado” 

ou “careta”. A conclusão 

é óbvia: se perdemos a 

noção e o compromisso de 

amor ao bem maior – a 

Pátria Brasileira – resta-

nos somente o amor anão, 

nanico, a nós mesmos! Por 

isso prospera e se alastra a 

pérfida “Lei de Gérson”, 

em que cada um busca 

vantagens – lícitas ou, 

mais das vezes, ilícitas – 

exclusivamente para si! 

Se queremos estancar esse 

flagelo, esse deplorável 

estado de coisas, temos que 

ir à origem: à educação 

infantil. – “É de pequenino 

que se torce o pepino”, diz 

a sabedoria popular. – “O 

menino é o pai do homem”, 

proclama Machado de Assis. 

– “Instrui o menino no 

caminho em que deve andar 

e até quando for velho 

não se desviará dele”, 

conclui Salomão. Lançando 

hoje no solo fértil e tenro 

dos corações em formação 

a semente escolhida do 

civismo, o país colherá, 

amanhã e sempre, o fruto 

sazonado do Patriotismo, do 

“amor febril pelo Brasil”. 

Gratifi cado e feliz verás – 

Brasil – que “um fi lho teu 

não foge à luta, nem teme – 

quem te adora – a própria 

morte”!  

(Texto “Repensando o 
civismo”, do livro “Mostrando a 

Língua”, de J. B. Oliveira).

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br
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Augusto Velloso Engenharia S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria Exercício encerrado em 30.04.2017

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas o Relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30 de abril de 2017, da Augusto Velloso Engenharia S/A. São Paulo, 02 de maio de 2017.

Ativo Nota
Circulante Explicativa       Abril/2017 Dezembro/2016
Caixa e equivalentes de caixa 2.2.a  20.958,22  16.208,11
Contas a receber 2.2.b  11.919.690,58  3.824.018,34
Impostos a recuperar 2.2.e  197.981,79  197.981,79
Outros créditos 2.2.e  195.473,62  237.082,67
Total do Circulante  12.334.104,21      4.275.290,91
Não Circulante
Contas a receber 2.2.b  16.411.507,90  -
Créditos de controladas
 e coligadas 2.2.e  208.598,74  318.143,02
Depósitos Judiciais 2.2.e  58,99  6.058,99
Outros créditos 2.2.e  162.165,05  129.236,97
Imobilizado 2.2.c  302.031,38  334.813,57
Intangível 2.2.c  10.072.000,00  10.072.000,00
Total do Não Circulante  27.156.362,06    10.860.252,55
Total do Ativo  39.490.466,27    15.135.543,46

Passivo Nota  
Circulante explicativa       Abril/2017 Dezembro/2016
Fornecedores 2.2.e  3.228.855,23  3.639.466,53
Obrigações fiscais 2.2.e  497.006,22  217.098,61
Total do circulante   3.725.861,45      3.856.565,14
Não circulante
Fornecedores 2.2.e  616.077,03  739.810,72
Parcelamentos 2.2.e  116.693,93  402.091,91
Outras contas a pagar 2.2.e  77.690,09  120.799,14
Total do não circulante       810.461,05      1.262.701,77
Patrimônio liquido
Capital Social 5  35.084.132,00  10.077.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados  (129.988,23)  (60.723,45)
Total do Patrimônio Liquido  34.954.143,77    10.016.276,55
Total do passivo  39.490.466,27    15.135.543,46

Demonstração do Resultado dos Exercícios
demonstração de Nota
 resultados dos exercícios Explicativa  Abril/2017 Dezembro/2016
Despesas administrativas  (30.113,45)  (8.738,39)
Depreciação e amortização 4 (32.782,19)  (104.121,29)
Outros Resultados operacionais  -  25.946,30
Lucro líquido antes
 do resultado financeiro  (62.895,64)           (86.913,38)
Receitas financeiras   0,12  192.308,25
Despesas financeiras   (6.369,26)  (113.034,07)
Resultado financeiro    (6.369,14)             79.274,18
Resultado antes dos tributos
 sobre os lucros  (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido das
 operações continuadas  (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido do período  (69.264,78)             (7.639,20)
 Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente 2.2.D (69.264,78)             (7.639,20)
Resultado líquido do 
 período por ação         (13,85)                    (1,53)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Lucros 
 Capital (prejuízos) 
D.M.P.L.        realizado   acumulados                 Total
Saldo em 31/12/2014  10.077.000,00  (50.492,90) 10.026.507,10
Resultado do exercício - (2.591,35)  (2.591,35)
Saldo em 31/12/2015  10.077.000,00  (53.084,25)  10.023.915,75
Resultado do exercício -  (7.639,20)  (7.639,20)
Saldo em 31/12/2016  10.077.000,00  (60.723,45)  10.016.276,55
Aumento de capital
 em 17/04/2017  25.007.132,00 -  25.007.132,00
Resultado do exercício   (69.264,78)  (69.264,78)
Saldo em 30/04/2017  35.084.132,00  (129.988,23)  34.954.143,77 

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do fluxo de caixa          abril/2017 Dezembro/2016
1) Fluxos de caixa originados
 de atividades operacionais
Resultado líquido  (69.264,78)  (7.639,20)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 líquido ao caixa gerado
Depreciação e amortização  32.782,19  104.121,29
Resultado na baixa de ativos permanentes -  (25.946,30)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  (24.382.954,89)  (2.685.422,01)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  (577.454,04)  2.468.248,49
Impostos, contribuições e encargos a recolher  (5.490,37)  192.287,81
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades operacionais (25.002.381,89)           45.650,08
2) Fluxos de caixa originados de
 atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível -  (34.625,68)
Caixa líquida gerada pelas atividades
 de investimentos                         -        (34.625,68)
3) Fluxos de caixa originados de
 atividades de financiamentos
 Aumento de capital social  25.007.132,00  -
Caixa líquida gerada pelas atividades
 de financiamento   25.007.132,00                         -
4) Variação no caixa e
 equivalentes de caixa            4.750,11           11.024,40
5) Saldos de caixa e
 equivalentes de caixa            4.750,11          11.024,40
No início do exercício  16.208,11  5.183,71
No fim do exercício  20.958,22  16.208,11

1 - Contexto Operacional - A sociedade, com sede na Capital do Estado de 
São Paulo, foi constituída em 05 de dezembro de 2002. Dedica-se à execu-
ção de obras e serviços por empreitada, tais como, saneamento básico, edi-
ficações habitacionais e institucionais, drenagem pluvial, urbanização, e a 
incorporação de imóveis. 2. Apresentação das demonstrações contábeis 
e principais práticas contábeis adotadas - 2.1. Base de apresentação - 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria na reunião de 
02 de maio de 2017. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, requeridas para os exercícios findos em 30 de abril de 2017 e 31 de de-
zembro de 2016, as quais levam em consideração as disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nºs 
11.638/07 e 11941/09, e de acordo com a NBC TG 1000 (R1) – Modelo Con-
tábil para Empresa de Pequeno e Médio Porte (PME), emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 2.2. Principais práticas contábeis - a) 
Caixa e equivalentes de caixa - São representados por disponibilidades e 
aplicações financeiras com prazos de vencimentos de até 90 (noventa) dias. 
b) Contas a receber de clientes - Comtempla as faturas a receber relativas 
aos serviços prestados para órgãos públicos e sociedade de economia mis-
ta, sendo constituída provisão, baseada no desempenho histórico das con-
tas a receber de clientes, sendo o seu montante considerado suficiente pela 
Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. c) 
Imobilizado líquido - Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos 
bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota explica-
tiva n.º 4. d) Apuração do resultado - O resultado das operações (receitas, 

Balanço Patrimonial

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Augusto Velloso Engenha-
ria S/A - São Paulo - SP - Examinamos as demonstrações contábeis da 
Augusto Velloso Engenharia S/A,, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 30 de abril de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre 
as demonstrações contábeis - A administração da Augusto Velloso En-
genharia S/A, é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa responsabilida-
de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e execu-
tada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante Uma auditoria envolve a execu-
ção de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 

custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência dos exercícios. A receita de venda de prestação de serviços 
é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável e 
todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador. O resultado 
é apurado pelo regime de competência de exercícios. e) Outros ativos e 
passivos - Outros ativos e passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos encargos e variações 
monetárias incorridas. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
- As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros. 4. Movimentação do imobilizado e intangíveis
Descrição % Taxa Saldo  Saldo
 depreciação              inicial Depreciação               final
Acervo Técnico 0% 10.072.000,00 - 10.072.000,00
Veículos 20% 326.694,02 (32.492,87) 294.201,15
Moveis e Utensílios 20%          8.119,55         (289,32)          7.830,23
Total dos bens  10.406.813,57 (32.782,19) 10.374.031,38
5. Patrimônio líquido - Capital social - O capital social realizado em 30 
de abril de 2017 é de R$ 35.084.132,00 (trinta e cinco milhões, oitenta e 
quatro mil, cento e trinta e dois reais), representado por 5.000 (cinco mil) 
ações ordinárias sem valor nominal. 6. Imposto de renda e contribuição 
social - Por ter sido apurada base negativa não houve provisões do Imposto 
de renda e da contribuição social, para os exercícios findos em Abril de 2017 
e Dezembro de 2016. 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 30 de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2016 (em reais)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de ris-
cos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis da sociedade 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da sociedade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Augusto Velloso 
Engenharia S/A, em 30 de abril de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Claudio Bianchessi & Associados Auditores S/S
CRC 2SP 019128/O - 2
Claudio Caldas Bianchessi 
Contador - CRC - 1RS 34.686 T-4 “SP” 001714

A Diretoria
José Maria Augusto - Contador - CRC 1SP 126.202/O-7

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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EMPRÉSTIMO AO FUNCIONÁRIO
Empresa fez empréstimo ao funcionário e ficou estabelecido que seria 
descontado mensalmente na folha de pagamento um determinado 
valor, entretanto será demitido, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR DOMÉSTICO PRETENDE CONTRATAR TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM PARA CUIDAR DE IDOSO, QUAIS SÃO OS DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR E EMPREGADO? EXISTE ALGUM 
ESTATUTO OU REGIMENTO A SER SEGUIDO?

A técnica de enfermagem, ainda que profissional de profissão regula-
mentada, ao ser contratada por pessoa física no âmbito residencial, segue 
ao amparo da lei do empregado doméstico (lei complementar 150/15, 
arts. 1°, 2° sobre direitos trabalhistas e art. 34 sobre encargos de folha).

CONTRATAR O CÔNJUGE NO MEI
O MEI pode contratar e registrar o cônjuge? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Desde que data a empresa estava obrigada a fazer o recolhimento do FGTS. 
Quanto tempo após o desligamento do funcionário deve apresentar os com-
provantes de recolhimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O TEMPO DO CONTRATO DO JOVEM APRENDIZ AO SER EFETIVADO, 
CONTA COMO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, entendemos 
que se tratam de contratos de trabalho distintos, e desta forma, o tempo 
de aprendizagem não se consideraria para efeitos do pagamento do 
adicional de tempo de serviço, salvo se previsto em convenção coletiva.

ALTERAR O CONTRATO DE DOMÉSTICA
Contrato de trabalho de doméstica pode ser alterado de mensalista 
para horista, respeitando as bases salariais definidas na legislação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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(*) Fernanda de Toledo Vieira/Jornal 
da USP 

A Terapia Assistida por 
Animais (TAA), po-
pularmente conhecida 

como Pet Terapia, é um trata-
mento auxiliar para diversos 
tipos de doenças e comprova-
damente desencadeadora de 
“bem-estar, saúde emocional, 
física, social e cognitiva” 
em pacientes psiquiátricos, 
hospitalizados e idosos mora-
dores em instituições. Nesse 
tratamento, o animal é “o 
principal agente da terapia, 
que funciona como ponte de 
ligação entre o tratamento e o 
paciente”, afi rmam os autores 
de artigo recém-publicado na 
Revista de Medicina. 

O artigo é resultado de um 
estudo realizado em uma casa 
de repouso em Vila Velha, no 
Espírito Santo, com 25 idosos 
hipertensos, no intuito de ava-
liar a infl uência dessa terapia 
na pressão arterial dos mes-
mos, no período imediato “às 
alterações físicas, cognitivas, 
doenças agudas ou crônicas, 
perda do cônjuge ou fi lho, 
perda de apoios sociais, po-
breza, gerando dependência 
na realização das atividades da 
vida diária e locomoção”.

A Pet Terapia é uma técnica 
terapêutica que conta com os 
animais como apoio para o 
tratamento de pessoas porta-
doras de problemas de saúde, 
“estimulando tanto o aspecto 
físico quanto o emocional, 
com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
e acelerar os processos de 
recuperação”, afi rmam os au-
tores. Essa terapia é indicada, 
sobretudo, como alternativa 
que dispensa medicamentos 
para a hipertensão, doença 
comum nos idosos, responsá-
vel por grande parte de óbitos 
no mundo. 

Os animais, de acordo com 

O animal é o agente da terapia, que funciona como ponte de ligação

entre o tratamento e o paciente. 

Os cachorros e 

os cavalos são os 

campeões quando 

o assunto é terapia 

com bichos para 

benefi ciar seres 

humanos.

Pet Terapia benefi cia
saúde dos idosos

em contato com animais
A Terapia Assistida por Animais, conhecida como Pet Terapia, é um tratamento 
auxiliar para diversos tipos de doenças

esse estudo, mostram-se 
verdadeiros antídotos con-
tra o estresse e a ansiedade, 
fatores que muito contri-
buem para o surgimento das 
doenças cardiovasculares. 
O tratamento aposta no 
estímulo sensorial do tato 
para despertar a autoestima 
e a sensibilidade, na relação 
integradora das pessoas com 
os animais, seja falando com 
eles, seja tocando-os – é assim 
que a ansiedade, a frequência 
cardíaca e a pressão arterial 
diminuem. 

Os cachorros e os cavalos 
são os campeões quando o 
assunto é terapia com bichos 
para benefi ciar seres huma-
nos, segundo os autores, pois 
é “remédio” efi caz que auxilia 
na demência senil, no mal de 
Alzheimer, na esquizofrenia, 
na reabilitação de idosos, no 
tratamento para transtornos 
psicossociais, para crianças 
e adultos hospitalizados, e 
também na redução do co-
lesterol, pressão sanguínea e 
estresse.

A pesquisa comportou ses-
sões de TAA semanais, com 
duração de uma hora, duran-
te quatro meses, e mostrou 
resultados bem positivos na 
amenização dos sentimentos 
de inutilidade, de incapaci-
dade, da dor e da solidão que 

acometem, em geral, os ido-
sos. Os autores citam outros 
estudos nos quais a terapia 
com animais aliou-se a ativida-
des físicas como caminhadas 
e passeios, gerando benefícios 
físicos e emocionais, momen-
tos de relaxamento e alegria, 
em uma integração de corpo 
e alma com os animais, o que 
propicia a redução da pressão 
arterial.

“A sensação de felicidade 
com a chegada dos animais 
era evidente com a presença 
de sorrisos notados em cada 
idoso. As sessões de TAA 
promoveram momentos de 
tranquilidade e descontra-
ção entre os idosos e toda a 
equipe de saúde participan-
te.” A intenção dos autores, 
tendo em vista a comprova-
ção dos benefícios da tera-
pia, é abrir “a expectativa 
para a realização de outros 
semelhantes envolvendo um 
número maior de pacientes”, 
já que as pesquisas nessa 
área são poucas, para que 
se avalie a influência da TAA 
tanto na pressão arterial 
quanto “em outros fatores 
fisiológicos, como a função 
endócrina e sobre o alívio 
do estresse”.

(*) - É médica veterinária, mestre pela 
UFV, coordenadora do Projeto Bicho 
Solidário e docente da Universidade 

Vila Velha.
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