
CÃES DE SERVIÇO PARA
CRIANÇAS COM AUTISMO 

A  f u n ç ã o  e  o  i m p a c t o  d o s  

O NASCIMENTO DOS CSCA 

Surgiu no Canada após se ter
pensado na fusão dos benefícios
dos Cães-Guia, no que respeita à
Segurança Viária, e os benefícios
terapêuticos da introdução dos

cães em processos reabilitadores 

O BLOQUEIO DAS FUGAS

é feito através do arnês que une a
criança ao CSCA. O cão então é

treinado para permanecer quieto
quando ocorre uma fuga,

impossibilitando que a criança
aceda à estrada ou abandone a
proximidade dos seus pais em
centros comerciais ou outros

locais públicos

49% DAS CRIANÇAS  

com Perturbação do Espetro do
Autismo (PEA) apresentam

comportamentos de fuga depois
dos 4 anos de idade.

Comummente, as fugas
representam um elevado perigo de

atropelamento ou afogamento 

OS BENEFÍCIOS

não se resumem à evidente
segurança viária que a criança

adquire; Também permite que esta
estabeleça novos ritmos e padrões

de comportamento nos
passeios, devolvendo ao núcleo

familiar segurança e vontade por
regressar às rotinas sociais como
os passeios ou visitas aos centros

comerciais

O CSCA É UM IMPULSIONADOR DA 
APRENDIZAGEM E UM APOIO NA 

EXPLORAÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL 

ENTRE 44 A 83% DAS 
CRIANÇAS COM PEA 

APRESENTAM PERTURBAÇÕES 
DO SONO 

AUMENTO DA INTENÇÃO 
COMUNICATIVA 

MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA FAMILIAR

INTERRUPÇÃO DOS 
COMPORTAMENTOS DE 

OPOSIÇÃO 

AS CRIANÇAS COM PEA 
SOFREM, EM MÉDIA, UM 

AUMENTO DE UM 58% DO 
CORTISOL NA PRIMEIRA MEIA 

HORA DO DIA 

Graças ao treino de hábitos 
posturais durante o sono, o CSCA 
estabelece contacto físico com a 

criança por forma a aportar 
contacto profundo, temperatura e 

ritmo respiratório, reduzindo a 
ativação fisiológica, promovendo o 

seu relaxamento    

Na presença de um cão, 
este aumento é reduzido, 

em média, 82% 
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