
No mundo todo, o número de pessoas idosas – consideradas aquelas com idade

superior a 60 anos - tem crescido mais que as demais faixas etárias da população. A maior

expectativa de vida das pessoas somada a queda nas taxas de natalidade tem impactado de

forma significante a estrutura das populações (WHO, 2015). Estima-se que em 2030, o número

de idosos deve superar o de crianças e adolescentes, de forma que em 2050 cerca de 30% da

população brasileira será composta por idosos (IBGE, 2009; WHO, 2015). Deste modo, é

necessário a implementação de medidas que favoreçam a qualidade de vida deste grupo

populacional.

Indivíduos idosos apresentam maior probabilidade de experimentarem quadros de

incapacidade severa, reduzindo sua qualidade de vida. De fato, Carriére e colaboradores (2013)

demonstraram que os idosos possuem maior risco de vir à óbito por doenças cardiovasculares,

como resultado da redução da interação social e aumento de seu isolamento. Assim, é de

grande importância que esta parte da população, especialmente aquela residente em casas de

repouso, seja estimulada a participar de atividades cotidianas e de terapias não farmacológicas

direcionadas aos sintomas comportamentais (BANKS et al., 2008).

A interação dos animais de companhia com os seres humanos tem demonstrado efeitos

positivos sobre diversos aspectos, como a interação verbal e a socialização, bem-estar social e

cardiovascular por meio de companhia e distração, além de aliviar o sentimento de solidão

(BANKS et al., 2008; KRAUSE-PARELLO & KOLASSA, 2016). Tais benefícios podem resultar de

forma não intencional, através da companhia de animais de estimação, ou através da utilização

de Intervenções Assistidas por Animais (IAA) (BARKER et al., 2008).

Os efeitos da companhia de animais de estimação para a saúde da população idosa têm

sido estudados há décadas, demonstrando particularmente seus benefícios

cardiovasculares (CHERNIACK & CHERNIACK, 2014). Em estudo para

avaliar a sobrevida de pessoas que tiveram infarto do miocárdio um

ano após a alta hospitalar, Friedmann e colaboradores (1980)

avaliaram 92 pessoas com idade variável de 37 a 79 anos. Dentre

as pessoas que não possuíam animais de estimação, a mortalida-

de foi de 28%, enquanto no grupo que os possuía foi de 6%.

Os autores esclarecem que os efeitos benéficos observados não
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se tratam de artefatos estatísticos resultantes de diferenças na idade ou

estado de saúde dos participantes que possuíam ou não animais

e que os benefícios provavelmente não se devem a atividade física

necessária para passear com os cães, por exemplo, uma vez que

os proprietários de outros animais de estimação apresentaram

os mesmos resultados que os demais. Entretanto, os autores

não conseguiram identificar de que forma os animais de estimação

poderiam influenciar a sobrevida de tal grupo, uma vez as pessoas

que apresentavam maior interação social não tiveram melhor sobrevida.

E mais, o efeito da posse de cão não foi limitado aqueles que não eram casados

ou os quais eram isolados socialmente. Dessa forma, os autores ressaltam que possuir um cão

não poderia ser considerado substituto das relações humanas. Embora o estudo mostre

resultados preliminares e não seja direcionado somente à população idosa, evidências positivas

puderam ser constatadas de forma a embasar estudos posteriores.

Mais tarde, Dembicki & Anderson (1996) avaliaram se a posse de animais de companhia

influenciava os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em idosos.

Os autores não encontraram diferenças nos valores de pressão arterial, colesterol LDL (low-

density lipoprotein) e HDL (high-density lipoprotein) entre os idosos que possuem e os que não

possuem animais de estimação. Entretanto, os valores séricos de triglicérides foram

significantemente inferiores no grupo de proprietários de animais. Diante de tais resultados, os

autores concluíram que a posse de animais de estimação exerce pouco impacto sobre os fatores

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, embora o estudo apresente

algumas limitações decorrentes do curto período de acompanhamento dos indivíduos.

É importante ressaltar que as evidências de benefícios cardiovasculares resultantes da

companhia de animais de estimação não se restringem aos idosos. A relação entre essa

interação e os níveis de pressão arterial (PA) tem sido estudada há muitos anos na população

em geral. Um estudo realizado com 5.741 participantes demonstrou que os proprietários de

animais de estimação apresentam níveis inferiores de PA quando comparados às pessoas que

não possuem animais, a despeito de Índice de Massa Corpórea (IMC) e perfis socioeconômicos

similares (ANDERSON, REID & JENNINGS et al., 1992). De fato, a Associação Americana do

Coração reconheceu, em 2013, que possuir um animal de estimação, especialmente o cão, está

provavelmente associado a um risco inferior de desenvolver doenças cardiovasculares (nível de

evidência B) (LEVINE et al., 2013).

Os efeitos da posse de animais de estimação também foram estudados em relação a

prática de atividades físicas (BARKER & WOLEN, 2008) e atividades de vida diária. Dembicki &

2



3

Anderson (1996) não encontraram diferenças na prática de atividades físicas comparando dois

grupos de idosos, um que possuía animais de estimação e outro não. No presente estudo, os

fatores sociodemográficos não diferiram entre a população que possuía e a que não possuía

animais de estimação, de forma que a análise pode ser feita sem essas variáveis como possíveis

fatores de confusão. Já a condição física dos idosos e a companhia de animais de estimação,

sejam eles cães ou gatos, foi estudada por Raina e colaboradores (1999), que aplicaram

questionários sociodemográficos e avaliaram a condição física através de escala de atividades

de vida diária (EAVD) de 1.054 idosos de 65 a 80 anos com um ano de intervalo. Os autores

observaram que os idosos que possuíam animais de estimação apresentavam resultados

melhores na EAVD após um ano de acompanhamento não relacionados aos fatores

sociodemográficos. Cerca de 13% dos participantes perderam seus animais de estimação

(óbito), porém, não houve diferença entre a condição física destes e daqueles que continuavam

possuindo um animal de estimação ao final do estudo. A espécie também não foi um fator

influenciador, não sendo demonstrada a diferença entre a posse de cães ou gatos sobre a

condição física dos idosos.

Os benefícios resultantes da interação entre os idosos e os animais de estimação não se

restringem à saúde física. Idosos com demência ou Doença de Alzheimer podem experimentar

redução da sensação de solidão, melhora do humor e dos comportamentos sociais (BARKER &

WOLEN, 2008).

Diversos trabalhos mostram que proprietários de cães relatam menor insatisfação com

seus aspectos sociais, físicos e estados emocionais, além de os cães encorajarem o encontro e

conversa entre estranhos independente da faixa etária. McNicholas e colaboradores (2000)

publicaram a observação de um pesquisador acompanhado por seu cão durante suas atividades

rotineiras. O cão selecionado para o estudo foi um jovem adulto de natureza tranquila

proveniente de um centro de treinamento de cães, o que o tornava ideal ao estudo visto que

havia sido treinado a não procurar atenção, excluindo da observação um viés inato da

sociabilidade da espécie. O pesquisador estava bem familiarizado com o cão desde filhote e

durante 5 dias foi acompanhado pelo cão em rotinas como levar crianças

à escola, utilizar transporte público e assistir palestras. As medidas

obtidas na presença ou ausência do cão, tais como número, dura-

ção e natureza das interações, demonstraram que na presença

do cão houve um aumento na frequência das interações (de

206 encontros, 156 ocorreram na presença do cão) especial-

mente com estranhos (65 de 68 interações).



Nesta mesma linha, Wood e colaboradores (2005) demonstraram 

que o benefício social e para a saúde pode ser notado de forma não 

apenas individual, mas comunitária. De 339 adultos (31,3% com mais 

de 50 anos) selecionados para a pesquisa, 200 possuíam animais de

companhia e a posse desses animais foi associada positivamente a 

formas de contato, interação social, percepções de amizade na vizi-

nhança e menor solidão. Além disso, proprietários de animais apre-

sentaram percepções de saúde boa a excelente se comparados aque-

les que não possuem animais.

Pessoas de qualquer faixa etária podem experimentar os benefícios sociais da posse de

animais de estimação. Corroborando isso, Rogers e colaboradores (1993) avaliaram o papel dos

cães de estimação nas conversas casuais de idosos. Para tanto, 6 idosos foram encorajados a

caminhar com seus cães na presença de um gravador. Ao final do passeio as gravações foram

analisadas e um questionário de 25 questões com parâmetros incluindo saúde, aspectos sociais

e emocionais foi aplicado. Quando os proprietários de cães falaram com outras pessoas, suas

conversas frequentemente diziam respeito a atividades que estavam ocorrendo no presente,

enquanto as conversas de não-proprietários se concentraram em histórias sobre eventos

passados. Além disso, proprietários de cães apresentaram menor insatisfação com estados

emocionais, físicos e sociais. Aliás, o enfrentamento do estresse foi um dos benefícios relatados

por Siegel e colaboradores (1990).

Embora a companhia de animais de estimação demonstre muitas evidências de

benefícios, esse não é seu alvo principal e sim uma consequência ocasional. Já no caso das IAA,

as interações são aplicadas com o objetivo de melhorar o desempenho de funções físicas,

mentais e sociais, bem como os aspectos educacionais e de bem-estar nos seres humanos

(AVMA, 2011).

As IAAs podem ser classificadas em três categorias: TAA (Terapia Assistida por Animais),

também conhecida como pet terapia e zooterapia; EAA (Educação Assistida por Animais) e AAA

(Atividades Assistidas por Animais) (AVMA, 2017). A fim de sintetizar os conceitos, a sigla IAA foi

utilizada para referenciar a TAA e AAA, tratadas neste artigo.

Diversas espécies têm sido utilizadas nas atividades de IAA, como os felinos (IMBER-

BLACK, 2009), equinos (MUÑOZ, 2011), bovinos (PEDERSEN et al., 2011), asininos (DE ROSE,

CANNAS & REINGER, 2011) e, de modo inusitado, os grilos (KO et al., 2016). Entretanto, a

utilização dos cães nessas atividades é mais frequente, devido a características como

sociabilidade, fácil adestramento, boa observação das reações humanas e por exibirem
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comportamentos que, de certo modo, podem estar associados à felicidade, simpatia e

afabilidade (CUSTANCE, 2012; NIMER & LUNDAHL, 2007; LUNDQVIST et al., 2017).

Um estudo de meta-análise realizado por Nimer & Lundahl (2007) demonstrou que os

animais podem auxiliar os seres humanos no processo de cura. De modo mais amplo, a

interação entre animal e ser humano também parece impactar positivamente os seres humanos

(DECOURCEY, RUSSELL & KEISTER, 2010). Nesse sentido, a IAA tem sido estudada para prover

benefícios cardiovasculares. Krause-Parello & Kolassa (2016) avaliaram as modificações da

frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), antes

e após IAA em 28 idosos que faziam parte de um programa de assistência. Também foram

analisados a relação entre o estresse, apoio social e autopercepção de saúde. A PAS reduziu de

maneira mais significativa após a IAA com cães na população com pior autopercepção de saúde,

maior estresse e nos homens. Em idosos com pior autopercepção de saúde, a IAA se mostrou

benéfica para as funções cardiovasculares, mas não foram encontradas associações entre o

valor de PAD e as demais variáveis analisadas.

Além dos estudos direcionados aos benefícios cardiovasculares, as doenças neurológicas,

psiquiátricas e alterações comportamentais também são estudadas. São múltiplos os estudos

que investigam o impacto da IAA sobre a demência, a maior parte deles demonstrando

resultados favoráveis (BERNABEI et al., 2014). Friedmann e colaboradores (2014), por exemplo,

analisaram a eficácia da implementação de IAA sobre as funções físicas, emocionais e

comportamentais de 40 moradores de casas de repouso. Destes, 65% tinham diagnóstico

confirmado de demência, 50% apresentavam demência associada a depressão, 10% associada a

agitação e 5% a ansiedade. Os idosos foram distribuídos em dois grupos – um deles foi

submetido à IAA por 3 meses, e o outro passou por interação com um membro da equipe de

pesquisa pelo mesmo período de tempo. Em relação à saúde mental, a pontuação média de

depressão ao final do estudo foi inferior em relação ao início, embora não se tenha observado

redução da frequência e da dose da medicação quando comparados o início e final do estudo. Já

Kawamura, Niiyama e Niiyama (2007) concluíram em seu estudo que os idosos submetidos a

IAA parecem experimentar melhora do humor, da solidão e dos comporta-

mentos sociais, sendo estes benefícios também observados por Barker

& Wolen (2008).

O impacto da IAA sobre a Doença de Alzheimer também

tem sido estudado. Menna e colaboradores (2016) avaliaram

a eficácia da IAA baseada no protocolo de Terapia de Orien-

tação para a Realidade (TOR) em idosos com Doença de Alz-



heimer. A TOR é uma terapia não farmacológica validada e amplamente 

utilizada a fim prover estímulo cognitivo, principalmente. No estudo 

em questão, foi observada redução da pontuação na Escala de De-

pressão Geriátrica e na pontuação do MEEM (Mini-Exame do Es-

tado Mental). Além disso, os autores verificaram que a adaptação

da TOR a atividades estruturadas com um cão estimula o paciente

cognitiva e emocionalmente. A partir deste trabalho, foi possível 

concluir que a utilização da TOR, adaptada à terapia assistida com ani-

mais é mais eficaz que a utilização da TOR isolada (MENNA et al., 2016). 

As desordens psiquiátricas também são alvo da IAA, sendo

observados resultados positivos sobre a qualidade da interação social dos indivíduos (BERNABEI

et al., 2013; KAMIOKA, 2014). De forma similar, são relatados benefícios da IAA sobre quadro

de depressão, esquizofrenia e vício em drogas (COLOMBO et al., 2006; KAMIOKA et al., 2014).

Os benefícios sobre as desordens psiquiátricas também foram observados em revisão

sistemática de Lundqvist e colaboradores (2017), onde foram incluídos 18 estudos de moderada

qualidade que demonstraram melhora discreta a moderada com a IAA. Embora a aplicação da

IAA demonstre muitas evidências positivas, os resultados da sua aplicação especificamente

sobre alterações do comportamento e do humor são considerados insuficientes, sendo

necessários estudos com delineamento mais adequado, melhor controlados e aplicando a IAA

por período maior que o praticado na maior parte dos estudos (BERNABEI et al., 2013;

CHERNIACK & CHERNIACK, 2014; THODBERG et al., 2015)

Da mesma forma, a utilização de IAA não tem demonstrado efeito sobre a prática de

atividade física, fato que poderia ser atribuído à própria condição limitada de locomoção dos

idosos ou a seu comprometimento cognitivo (FRIEDMANN et al., 2014). Grubbs e colaboradores

(2016), em estudo randomizado e controlado, avaliaram a viabilidade de incorporar a IAA em

um programa de exercícios em grupo pelo período de 6 semanas para uma população idosa.

Embora os autores relatem ser viável a introdução da IAA como parte de uma rotina de

exercícios, não foi possível observar diferenças na aderência às atividades físicas entre o grupo

acompanhado por um cão treinado e o grupo controle.

Embora a maior parte dos estudos empregue a IAA em condições crônicas ou na melhora

da qualidade de vida a longo prazo, quadros agudos como a dor pós-operatória também podem

se beneficiar dessa modalidade terapêutica. Harper e colaboradores (2015) avaliaram o modo

como a IAA afeta a percepção de dor pós-operatória e a satisfação durante o período de

internação hospitalar em pacientes submetidos a Artroplastia Total de Quadril (ATQ) e
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Artroplastia Total de Joelho (ATJ). No estudo, foram incluídos 72 participantes, em que a

metade recebeu 15 minutos de visita de um cão, antes da sessão fisioterapia, durante o período

de internação pós-operatória (3 dias). O estudo demonstrou que a percepção de dor das

pessoas submetidas à visita do cão foi menor do que no grupo controle. Além disso, a queda na

pontuação da Escala Analógica Visual no intervalo de tempo que compreendia a primeira e

segunda sessão, foi mais acelerada para o grupo experimental. A satisfação durante a

internação hospitalar também foi significativamente maior no grupo que recebeu a visita do

cão.

Vale ressaltar que, ainda que a IAA tenha demonstrado algumas evidências a respeito de

seus benefícios para a saúde dos seres humanos, existem riscos, ainda que mínimos, indo desde

o desconforto pela presença do cão, resultante algumas vezes de quadros traumáticos

passados, a ocorrência de quadros alérgicos, transmissão de zoonoses e ferimentos diversos.

Embora estes riscos existam, possuem raros relatos (CHERNIAK & CHERNIAK, 2014) e, por isso,

a sua aplicação deve ser precedida de cautela e do consentimento do paciente.

Com base nas informações previamente descritas, é razoável salientar que a busca por

métodos não farmacológicos, de fácil acesso e baixo custo para prolongar a independência

funcional dos idosos, melhorar o apoio social e atenuar a solidão, deve ser continuamente

explorada. Conforme notado, tanto a posse de animais de estimação bem como a IAA têm sido

estudadas como ferramentas com potencial para elevar a qualidade de vida de tal população. A

depender dos objetivos, tais ferramentas podem representar grande auxílio na promoção e

manutenção do bem-estar físico e emocional dos idosos, e ainda atuar como auxiliares no

processo de cura de diversos processos patológicos. Entretanto, são necessários estudos mais

robustos e com período de acompanhamento suficiente para estabelecer as situações as quais

essas interações podem ser mais benéficas, visto que a literatura disponível atual demonstra a

escassez de estudos melhor delineados.
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