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As they were talking, a dog lying on the ground  
raised its head and ears. Argus was his name. 

 Stout of heart, Odysseus owned him once.  
He’d raised the hound himself before he left 

 and went to war in Troy the blessed.  
Back then, young hunters took him when they went 

 into the wilderness pursuing goats and deer rabbits. 
 Now he was dispised, without his master to defend him.  

(…) 
There he was, the dog Argus, covered in ticks and fleas, 

 but when he realized that Odysseus was near, 
 he wagged his tail and bowed his ears, both ears, 

 no longer able to get up and greet his master. 
 

The Odissey, Book 17, 290-327, Odysseus and Argus 
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RESUMO 

 

Rocha, C. F. P. G. (2015). Avaliação comportamental e endócrina do nível de estresse de 

cães participantes de intervenções assistidas por animais. Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 
Interações assistidas por animais (IAA) podem possuir objetivos cognitivos, físicos, 

psicossociais, comunicativos e educacionais para o ser humano, e consistem na incorporação de 

animais em intervenções terapêuticas ou atividades assistidas. Atualmente a literatura fornece 

algumas evidências de que a inclusão de cães no tratamento de humanos pode ter impactos 

positivos sobre a saúde tão física quanto mental dos mesmos. São pouco questionados, porém os 

efeitos sobre o participante animal: a idéia geral é que estas são boas atividades para os cães 

envolvidos. Este estudo visa elaborar o perfil dos cães participantes de IAAs na cidade de São 

Paulo, analisando sua adequação à função, e investigar os efeitos da participação das intervenções 

assistidas por animais sobre seu bem estar, a partir de análises comportamentais e da 

determinação dos níveis de cortisol salivar desses animais, avaliando o estresse ao qual são 

submetidos durante as sessões. Participaram do estudo 16 cães que haviam sido previamente 

aprovados para trabalho em IAAs pelas organizações responsáveis. O trabalho contou com duas 

fases. Na primeira foram aplicados dois questionários e dois testes padronizados, efetuados na 

casa do tutor, com o objetivo de traçar o perfil de temperamento e também obter dados sobre a 

reação endócrina a um estressor padronizado para cada um dos cães. A segunda fase teve como 

objetivo investigar o comportamento e a reação endócrina dos cães durante sessões de IAA em 

quatro instituições de saúde, com três tipos diferentes de pacientes: idosas moradoras de lares 

com déficits cognitivos diversos, crianças e jovens com autismo severo e crianças moradoras de 

abrigo em situação de vulnerabilidade social. Em cada instituição foram filmadas três sessões de 

IAA de cada um de quatro cães com diferentes assistidos. Foram analisados 5 minutos de cada 

uma das 48 sessões de IAA filmadas, sendo codificados 23 comportamentos descritos na 

literatura como denotadores de estresse. Também foi coletada uma amostra de saliva dos cães 

participantes imediatamente antes e após cada sessão de IAA para dosagem da concentração de 

cortisol salivar a partir do método de enzimaimunoensaio. Os resultados dos testes, da frequência 



 

 

e duração dos comportamentos e as medidas de concentração de cortisol salivar foram analisados 

estatisticamente. Para os comportamentos foi verificada se havia diferença significante entre a 

frequência e duração para as quatro situações experimentais, para o tempo de treinamento, para a 

instituição e para as concentrações de cortisol se havia diferença significante para as medidas da 

casa e das IAAs, e também antes e depois da sessão. Apesar da análise estatística dos 

comportamentos não indicar diferenças significantes na frequência e/ou duração dos mesmos 

entre a situação controle e as sessões de IAAs, a não ser referente ao comportamento de deitar 

com a cabeça apoiada, que foi significativamente maior na interação na casa do tutor, a análise 

estatística da concentração de cortisol mostrou que, além da concentração nas IAAs já no início 

ter sido mais alta do que na casa, aumentou mais ainda durante a sessão de IAA enquanto 

diminuiu na sessão de interação livre na casa do tutor na presença de pessoa desconhecida. Além 

disso, os resultados encontrados a partir do teste C-BARQ indicaram que apenas 16% dos cães 

deste estudo não apresentam problemas comportamentais. Em contraste, 38% receberam 

bandeiras duplas, que indicam que estes animais, para as categorias comportamentais específicas, 

receberam uma pontuação menos favorável do que ao menos 90% dos cães da amostra. Os 

resultados do teste de sociabilidade indicam grande heterogeneidade da amostra e muitos animais 

com pouca vontade de entrar em contato com pessoas estranhas, indicando falhas na seleção dos 

animais. Os resultados do estudo trazem muitas informações relevantes, que não haviam sido 

avaliadas por trabalhos anteriores, sendo importantes para a realidade das IAAs brasileiras já que 

sugeriram um aumento de estresse nas sessões de IAA. Em conjunto com as questões 

comportamentais detectadas pelos testes comportamentais, os resultados sugerem uma 

inadequação das condições em que as IAAs são praticadas no nosso ambiente, indicando uma 

inadequação potencialmente prejudicial ao bem estar dos animais coterapeutas. Medidas 

preventivas como educação contínua dos condutores e supervisão das interações devem ser 

tomadas para resguardar a segurança dos cães participantes. 

 

Palavras chave: cães, interação assistida por animais, comportamento, estresse.  
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ABSTRACT 

 

Rocha, C. F. P. G. (2015). Behavioral and endocrine evaluation of stress levels in dogs 

participants in animal assisted interactions. Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

 
Animal assisted interactions (AAI) may have cognitive, physical, psychosocial, communicative 

and educational objectives to the human participant, and consist in the incorporation of animals in 

therapeutic interventions or assisted activities. At present, the scientific literature provides some 

evidence that the inclusion of dogs to treat humans can have positive impacts on their physical 

and mental health. The effects on the animal envolved are, however, not questioned: the general 

idea is that these are good activities for the participant dogs. This study aims to elaborate the 

profile of dogs participants in AAI in the city of São Paulo, analysing their suitability for the role, 

and from the analysis of behavioral and salivar cortisol levels, investigate the effects of the 

participation in IAAs on their wellbeing, avaluating the stress which they are subjected during the 

sessions. Participated in the project 16 dogs who had been previously approved by the 

responsible organizations to work in AAIs. The project was carried on two phases. In the first 

phase two questionnaires and two padronized tests were applied, performed in the dog owner’s 

home, in order to trace the temperament profile and also to get information on the endocrine 

response to a standardized stressor for each of the dogs. The second phase aimed to investigate 

the behavior and endocrine response of the dogs during the AAI sessions in four health 

institutions, with three types of patients: elderly female nursing homes residents with diverse 

cognitive deficits, children and youth with severe autism and children living in a shelter home in 

vulnerable situation. Three AAI sessions were filmed in each institution for each of the four dogs, 

with different assisted humans. Five minutes of each of the 48 filmed sessions were analysed, and 

23 behaviors described in the literature as related to stress were decoded. Dog’s saliva samples 

were also collected immediately before and after each AAI session for measurement os salivary 

cortisol concentration by the enzyme immunossay method. The results of the tests, frequency and 

duration of behaviors, and salivar cortisol concentrations were statistically analysed. For the 

behaviors it was checked if there was significant difference between the frequency and duration 
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for the four experimental situations, for training time, the institution and cortisol levels if there 

was significant difference to the measures of the owner’s house and AAIs, and also before and 

after the session. Despite the statistic analyse hadn’t indicated significant diferences in the 

frequency and/or duration of the behaviors between the control situation and the AAI sessios, 

unless refering to the behavior of lying with its head on the ground, that was significantly higher 

in the interaction in the owner’s home, statistical analysis of the salivar cortisol levels showed 

that, beyond the AAI level’s have been higher than the house’s level alredy in the beginning of 

the session, it increased even more during the AAI session, while decreased in the free interaction 

session in the owner’s house in the presence of an unfamiliar person. Moreover, the results of the 

C-BARQ test indicated that only 16% of the dogs in this study don’t present behavioral 

problems. In contrast, 38% of the dogs received double red flags, that indicate that these animals, 

in relation to specific behavioral categories, received a less favorable punctuation than 90% of the 

sample. The results of the sociability test indicate high heterogeneity of the sample and several 

animals with little will to have contact with unfamiliar people, indicating flaws in the animals 

selection. The results of the study bring several relevant informations, that hadn’t been evaluated 

by previous works, being important to the current brazilian’s AAI situation, since they suggested 

an increase of the dog’s stress during the AAI’s sessions. Together with the behavioral issues 

detected by the tests, the results suggest an inadequacy of the conditions under which AAI’s are 

practiced in our environment, indicating an inadequacy potentially detrimental to the animal’s 

wellbeing. Preventive measures such as continued education of the conductors and supervision of 

the interactions must be taken to protect the security of the participant dogs. 

 

Keywords: dogs, animal assisted intervations, behavior, stress.
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta pesquisa se inscreve no âmbito do Projeto Infante, iniciativa interdisciplinar com 

enfoque biopsicológico que visa investigar cientificamente as interações assistidas por animais, 

contando com estudos dos pontos de vista dos diferentes participantes desta complexa relação. O 

projeto Infante é resultante da parceria entre o Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (IP-USP), o Centro Educacional de Integração Paulista (CEIP) e a organização não 

governamental Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais (INATAA). Este 

estudo em particular, contou com a parceria também da organização da sociedade civil de 

interesse público Terapias Assistidas por Cães (TAC) e da organização não governamental Patas 

Therapeutas (PT). 

O projeto conta hoje com o desenvolvimento de uma pesquisa de pós-doutorado e quatro 

mestrados, sendo dois finalizados e dois em andamento. O projeto de pós doutorado investiga os 

benefícios da participação de um cão em sessões de terapia de crianças autistas através da 

mensuração de indicadores objetivos comportamentais e fisiológicos. Serão testadas as hipóteses 

de que a participação de um cão numa sessão terapêutica aumenta a motivação da criança a se 

engajar nas atividades propostas e a tomar iniciativas de atividades, de que facilita as ações 

comunicativas e diminui a aversão ao contato visual do autista (indicadores de interação social) e 

de que torna a sessão terapêutica menos estressante para todos os envolvidos. 

Num dos estudos de mestrado, foram acompanhados os atendimentos de terapia assistida 

por animais (TAA) com crianças e adolescentes com autismo. O objetivo era investigar os 

potenciais efeitos benéficos da utilização de um animal como modalidade terapêutica sobre o 

comportamento de participantes em atendimentos de terapia ocupacional (Lacerda, 2014). No 

outro investigou-se a iniciativa de contato para interação – cão e paciente – e a quebra do contato. 

A hipótese levantada era a de que ocorria uma mudança no padrão de comportamento das 

crianças com autismo através da relação com os cães ao longo das sessões de terapia assistida por 

animais (Muñoz, 2014). Outro projeto, em andamento, busca avaliar diferenças nas respostas e 

abordagens do cão e das crianças nas terapias assistidas por animais. 

O estudo das atividades e terapias assistidas por animais, em especial com a utilização de 

cães, tem se firmado no meio científico nas últimas duas décadas, destacando-se as publicações 

de James Serpell, da Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pennsylvania, Aubrey 
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Fine, da California State Polytechnic University, Alan Beck, da Escola de Medicina Veterinária 

da Universidade de Purdue, do psiquiatra Aaron Katcher, de Erika Friedmann, da Escola de 

Enfermagem da Universidade de Maryland e Dennis Turner do Institute for Applied Ethology 

and Animal Psychology, na Suíça. 

 Há muitos séculos sabemos da importância do convívio com animais para a saúde e bem 

estar humano (Wells, 2009). Apenas a partir de 1960, porém, com os trabalhos de Boris Levinson 

(Levinson, 1962, 1972, Levinson e Mallon, 1969), as intervenções com a utilização de animais se 

tornaram relativamente conhecidas, apesar de ainda pouco estudadas e ainda serem vistas com 

viés anedótico pelo meio científico. Então, a partir de 1980, com as primeiras publicações de 

Friedman, Katcher, Lynch e Thomas (Friedman et al, 1980) acerca dos benefícios que cães 

podem trazer para a saúde cardiovascular dos humanos, a atenção científica se voltou para o 

estudo destes laços emocionais, sua importância para a saúde humana e utilização terapêutica.    

O crescente reconhecimento da incorporação de animais em intervenções terapêuticas é 

devido especialmente a estudos demonstrando que estas podem resultar em progressos positivos 

em relação a objetivos cognitivos, físicos, psicossociais, comunicativos e educacionais para o ser 

humano (Barker et al., 2003; Cole e Gawlinski, 2000; McGibbon et al., 1998; Marr et al., 2000; 

Odendaal, 2000). Apesar de diversos estudos sugerirem efeitos benéficos do convívio com 

animais, tanto do ponto de vista fisiológico como do ponto de vista social a TAA ainda não está 

consolidada como uma terapia eficaz (Serpell, 2010).  

Conforme Kruger et al (2004), as intervenções assistidas por animais (IAAs) ainda estão 

em sua infância se avaliados seus resultados empíricos. Há falta de dados científicos e são 

necessárias pesquisas adequadas, menos apoiadas em relatos anedóticos, e baseadas em 

metodologias experimentais e observacionais, com maior amostra de pacientes, com grupo 

controle, descrições precisas e quantitativas das intervenções e resultados, acompanhamentos de 

longo prazo dos pacientes, além do desenvolvimento de teorias capazes de explicar e confirmar 

esses benefícios (Evans e Gray, 2012, Grandgeorge e Hausberger, 2011, Nimer e Lundahl, 2007, 

Serpell, 2010, Serpell et al, 2010). 

Ademais, dado o grande envolvimento de cães em programas de TAA e AAA, também é 

necessário o estudo do comportamento canino, das interações entre homens e animais e do 

impacto para o bem estar dos animais inseridos nestas interações. Contudo é raro encontrar mais 

do que uma breve referência sobre preocupações com o bem-estar animal em qualquer revisão 
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recente na área de IAA (Brodie et al., 2002, Evans e Gray, 2012, Iannuzzi e Rowan, 1991, Serpell 

et al, 2010). Essas atividades podem impor um conjunto singular de estressores e tensões sobre 

estes animais (Serpell et al., 2010), todavia a perspectiva atual é a investigação de quais os 

benefícios os animais podem trazer para os humanos, e não são questionados os efeitos sobre o 

participante animal (Hatch, 2007). De fato, o sentimento geral, mas sem fundamento, é que estas 

são boas atividades para os cães envolvidos (Brodie et al., 2002). 

Assim, animais estão sendo inseridos em contextos heterogêneos, desde unidades de 

tratamento intensivo em instituições de saúde a centros de educação infantil, por vezes em dias 

seguidos e por longos períodos de trabalho. Sem uma rígida seleção, acompanhamento de suas 

histórias de vida, seu temperamento, a qualidade de vida em suas casas, acompanhamento 

comportamental contínuo, dentre outros cuidados, eles estão vulneráveis a potenciais estressores 

sem que saibamos quais consequências estes podem trazer. Mais que uma ferramenta terapêutica, 

estes animais precisam ser também inseridos em um contexto maior, com uma visão holística 

quanto às suas necessidades. Afinal estamos nos referindo a uma espécie que, quando inserida no 

contexto das IAAs, depende dos humanos para a compreensão de seus sinais comunicativos, 

informando por exemplo desconforto, e demais necessidades, podendo estar submetida 

inadvertidamente a prejuízos para seu bem estar. 

Conforme a disseminação pública das interações assistidas por animais ocorrida na última 

década no Brasil e no mundo, devido em parte ao forte apelo emocional e à romantização dessas 

intervenções, diversas organizações sem fins lucrativos e algumas práticas privadas passaram a 

introduzir cães e outros animais, especialmente espécies domésticas, em seus contextos 

terapêuticos e recreativos, por vezes sem conhecimentos suficientes para garantir a segurança, 

saúde e avaliar o estresse dos animais participantes. Diferentemente de outros países, não existe 

no Brasil um programa formal para capacitação das pessoas e dos animais da equipe, o que 

dificulta ainda mais este processo.  

Devido a essa falta de conhecimento acerca dos reais riscos e cuidados necessários para a 

manutenção do bem estar do animal durante estes tipos de interações, a ideia nebulosa que as 

novas descobertas mantêm latente na população é de que o simples fato de possuir um animal em 

sua moradia ou adicionar um animal a uma situação terapêutica ou de entretenimento irá, por si 

só, favorecer a saúde física e mental dos humanos e também, incondicionalmente promover 

benefícios aos animais participantes. Este ponto de vista, porém, pode ser muito perigoso para 
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todos os participantes. 

Logo, a partir dos achados desta pesquisa sobre os traços de temperamento e o perfil de 

trabalho desses animais, assim como a análise comportamental e fisiológica de seu estresse, 

visamos compreender o quanto estas intervenções podem prejudicar e beneficiar os cães 

participantes, buscando compreender o que os cães sentem e como percebem as IAAs.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO DAS INTERAÇÕES ASSISTIDAS POR ANIMAIS  

 

 Escolhi utilizar neste trabalho o termo interação assistida por animais (IAA) ao invés de 

terapia (TAA), educação (EAA) ou atividade assistida por animais (AAA), como fazem algumas 

publicações recentes como a de Kruger e Serpell (2010) e Lima e Silva (2012), pois grande parte 

dos trabalhos sendo efetuados no Brasil e no mundo, apesar de se denominarem terapia assistida, 

na realidade não se encaixam em todos os critérios de definição de terapia padronizados pela 

organização Pet Partners (antiga Delta Society). Barker e Wolen (2008), por exemplo, afirmam 

que a maioria dos estudos científicos publicados não apresentam uma diferenciação consistente 

entre AAA e TAA, e Souter e Miller (2007) defendem que, apesar de teoricamente haver uma 

diferenciação entre ambos, na prática não há uma clara diferenciação e por vezes se sobrepõem. 

Assim, utilizo o termo IAA em referência a qualquer intervenção que intencionalmente inclua ou 

incorpore animais como parte de um processo terapêutico, motivacional, recreativo ou de 

ambientação social. Ademais, há uma grande confusão em relação ao nome dado a esses tipos de 

trabalho, que ocorre mesmo em publicações acadêmicas (Evans e Gray, 2012, LaJoie, 2003 apud 

Kruger e Serpell, 2010). Segundo Domingues (2010) este fenômeno também ocorre no Brasil, 

coexistindo denominações como pet terapia, zooterapia, terapia facilitada por animais, terapia 

associada a animais, terapia animal, dentre outras. Essa multiplicidade e falta de consenso gera 

confusão, por vezes levando ao descrédito dentro e fora do campo das IAAs. Logo é necessário a 

utilização de um único e preciso termo. Neste trabalho segui as recomendações da Pet Partners e 

o relativo consenso entre praticantes e pesquisadores, conforme ressalta Samuels et al (2006). 

 A diversidade, por outro lado reflete a heterogeneidade e complexidade das práticas 

(Grandgeorge e Hausberger, 2011). Estas variam em relação a existir ou não objetivos 

terapêuticos (terapia ou atividade), quais os objetivos específicos (por exemplo: social, 

educacional, motivacional), qual espécie animal é utilizada (por exemplo: equina, canina, felina, 

ave), quais são os humanos participantes (por exemplo: voluntário, condutor, profissional, 

profissional da área da saúde, profissional da área do comportamento animal), qual é a população 

alvo (por exemplo: jovens, crianças, idosos, deficientes físicos, deficientes mentais), o local em 

que são efetuadas (por exemplo: hospitais, casas de repouso, consultório, prisões, na moradia do 
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paciente, em escolas), se são individuais ou em grupo (por exemplo se são feitas com um cão 

para cada assistido ou vários cães, individualmente ou em grupos de muitos ou poucos pacientes), 

a duração da intervenção, dentre outras características (Barker e Wolen, 2008, Chandler 2012, 

Grandgeorge e Hausberger, 2011, Nimer e Lundhal 2007, Souter e Miller, 2007). 

 Em virtude desse fenômeno, a antiga organização norte americana Delta Society (desde o 

ano de 2012 é denominada Pet Partners), uma das maiores organizações responsáveis pela 

certificação de animais de terapia nos Estados Unidos da América, publicou a seguinte 

padronização da terminologia: 

Atividade Assistida por Animais (AAA) fornece oportunidades para benefícios 
motivacionais, educacionais, recreacionais e/ou terapêuticos para aumentar a qualidade de 
vida. AAAs são efetuadas em uma variedade de ambientes por profissionais especialmente 
treinados, paraprofissionais e/ou voluntários, em associação com animais que alcancem 
critérios específicos. Significa que AAA são basicamente atividades de “encontre e 
cumprimente” que envolvem animais visitando pessoas. A mesma atividade pode ser 
repetida com várias pessoas, diferentemente de um programa de terapia que é desenhado 
sob medida para uma pessoa ou condição médica particular. Os aspectos chave da AAA são 
que objetivos específicos de tratamento não são planejados para cada visita, voluntários e 
fornecedores de tratamento não precisam tomar notas detalhadas, o conteúdo da visita é 
espontâneo e as visitas podem ser curtas ou longas, variando conforme a necessidade (Delta 
Society, 2003, tradução nossa). 

 

Terapia Assistida por Animais (TAA) é uma intervenção direcionada a um objetivo na qual 
um animal que alcança um critério específico é parte integral do processo de tratamento. 
TAA é dirigida e/ou efetuada por um profissional de serviço social/de saúde com 
conhecimentos especializados, e dentro do escopo da prática da sua profissão. TAA é 
projetada para promover melhorias no funcionamento físico, social, emocional e/ou 
cognitivo de humanos [funcionamento cognitivo se refere a habilidades de pensamento e 
intelectuais]. TAA é fornecida em uma variedade de cenários e pode ser de natureza 
individual ou em grupo. Esse processo é documentado e avaliado. Os aspectos chave da 
TAA são que existem metas e objetivos para cada indivíduo e que o progresso é medido 
(Ibid, 2003, tradução nossa). 
 

 A clara distinção entre AAA e TAA é importante pois ambas requerem diferentes níveis 

de acompanhamento e apresentam diferentes riscos e objetivos, o que não implica em uma ser 

mais simples, aplicável ou com menor risco do que outra. Devido especialmente ao crescente 

interesse das mídias neste tema, fator que por vezes desfavorece a real compreensão pública da 

complexidade do assunto, existe a necessidade de esclarecer que existem procedimentos, treinos, 

riscos e cuidados necessários para ambas as interações (Chandler, 2012, Pavlides, 2008, Pichot, 
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2013) e que não é qualquer evento envolvendo animais que é apreciado por um paciente que pode 

ser considerado terapia (Beck e Katcher, 1984). 

 Há ainda uma confusão em relação a outros tipos de utilização de cães. Os cães que 

auxiliam indivíduos cegos, são denominados cães guia. Os que auxiliam indivíduos com 

deficiências auditivas são denominados cães para surdos ou cães ouvintes. Os que auxiliam 

outros indivíduos com deficiências diferentes da auditiva e de visão, como demais deficiências 

físicas, mentais ou certas condições de saúde como epilepsia e diabetes, são classificados como 

cães de serviço. Qualquer um destes cães utilizados para auxiliar um indivíduo com deficiência 

em geral é denominado um cão de assistência (Assistence Dog International, 2013). Cães de 

assistência não fazem parte dos animais utilizados para as IAAs e possuem uma diferente 

definição, agências organizadoras e legislação.  

 Segundo o Americans with Disabilities Act (ADA), a lei norte americana para cães de 

assistência, estes não são animais de companhia, mas sim de trabalho. Por isso, companhias 

privadas e organizações que recebem pessoas como estabelecimentos comerciais e locais de 

circulação, devem permitir a presença deles em todas as áreas em que clientes têm direito de 

transitar (USDJ, 2002). No Brasil a lei 11126 de 2005 permite apenas ao portador de deficiência 

visual ingressar e permanecer em local de uso coletivo com cão guia, não existindo qualquer 

outra legislação a respeito.  

 Tanto nos EUA quanto no Brasil, cães utilizados para as IAAs são considerados cães de 

companhia e não têm o direito de permanecer em quaisquer locais públicos ou privados. Em 

relação à legislação para as IAAs ainda não há qualquer regulamento oficial. Atualmente existe 

apenas um projeto de lei, PL 4455/2012, requisitando o uso de TAA em hospitais públicos 

cadastrados no Sistema Único de Saúde, porém sem definir ou especificar os requisitos e 

cuidados necessários para este trabalho.  

 A utilização de cavalos em intervenções terapêuticas, denominada oficialmente no Brasil 

de equoterapia (ANDE, 2013), apesar de se encaixar nos critérios de definição de AAA ou TAA 

da Delta Society, é organizada por outras associações, focadas na inclusão de animais da espécie 

equina. Nos EUA existe a North American Riding for the Handicapped (NARHA) e a American 

Hippotherapy Association (AHA), na França a Societé Française d’Équithérapie (SFE) e no 

Brasil a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE).  
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 A legislação para os trabalhos de equoterapia também é separada das terapias com outros 

animais. No Brasil, em 2012, foi criado o projeto de lei número 4761/2012 para a regulamentação 

a prática de equoterapia, definindo-a como “o método de reabilitação que utiliza o cavalo em uma 

abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde e educação, voltado para o desenvolvimento 

biopsicossocial da pessoa com deficiência” (PL 4761/2012). Em relação ao cuidado com o 

animal, o projeto limita-se a três genéricos cuidados: apresentar boa condição de saúde, ser 

submetido a inspeções veterinárias regulares e ser mantido em instalações apropriadas. 

 

1.2 O CÃO NA LITERATURA DE IAA 

 

Neste trecho pretendo apresentar como o participante animal, em especial o cão, é 

representado nas produções científicas acerca das IAAs. Com o objetivo de ser mais didática, 

classifiquei os trabalhos nos seguintes grupos: (1) trabalhos sem foco no animal participante e (2) 

trabalhos com foco no animal participante. O grupo 1, por sua vez, foi dividido em quatro grupos: 

(a) publicações que não citam nenhuma informação sobre o animal, além do nome de sua espécie, 

(b) publicações que citam poucas informações sobre o animal, (c) as que têm como foco indicar 

como a saúde humana pode ser prejudicada pelo animal e (d) publicações que, apesar de não 

terem foco no animal, citam algumas informações importantes acerca do seu bem estar. Já o 

grupo 2 consiste em trabalhos com metodologias observacionais ou que têm como objetivo serem 

diretrizes para o trabalho de IAA com animais e trabalhos experimentais com o objetivo de 

avaliarem empiricamente o bem estar dos animais durante as IAAs. 

 

1.2.1 TRABALHOS SEM FOCO NOS PARTICIPANTES ANIMAIS 

 

A tendência atual dentre os pesquisadores das IAAs é a investigação de quais benefícios 

os animais podem trazer para os humanos, e em muitos casos, como nos trabalhos dos grupos (a) 

e (b), sequer são questionados os efeitos sobre o participante animal (Hatch, 2007, Serpell et al, 

2010). Importantes pesquisas em diversas áreas da saúde, como as de Redefer e Goodman (1989), 

Kovács et al (2004), Martin e Farnum (2002), Sams et al (2006), Souter e Miller (2007), Nimer e 

Lundhal (2007), Banks et al (2008), citadas na revisão de Barker e Wolen (2008) e em Chandler 

(2012), fazem parte do grupo (a). Ou seja, nestes trabalhos, além das espécies utilizadas, não são 
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citadas informações básicas dos animais; nem mesmo informam se foi efetuada uma avaliação da 

saúde geral destes. Mesmo trabalhos mais recentes como os de Berget et al (2011) e Dietz et al 

(2012) fazem parte deste grupo, indicando que ainda hoje muitos pesquisadores não questionam 

as condições de participação e o papel do animal nas IAAs. 

Grande parte das publicações contidas no grupo (b) limita-se à identificação da espécie 

utilizada, o número de animais participantes, aspectos gerais de saúde física dos animais, em 

especial se foram vacinados e se estão livres de ectoparasitas, e se possuem temperamento calmo 

e sociável (Hatch, 2007). Importantes publicações como as de Barker e Dawson (1998), Natans-

Barel et al (2005), Sobo et al (2006), Walsh (2009) e Matuszek (2010) fazem parte deste grupo 

no qual em poucas linhas são citadas características gerais do participante animal. Recentes 

trabalhos brasileiros, investigando os benefícios das IAAs em diversas populações, como os de 

Prianti e Cabanas (2007) e Carvalho et al (2011), também foram incluídos neste grupo.  

Grandgeorge e Hausberger (2011) afirmam que um dos grandes vieses das pesquisas 

atuais é exatamente a descrição dos animais, que é pouco detalhada e pode ter influência muito 

importante no resultado da IAA. Devido à falta de consenso em relação aos requisitos de saúde, e 

especialmente em relação ao comportamento do animal, é indispensável para uma pesquisa 

científica a descrição precisa do processo de avaliação de saúde, avaliação e seleção dos 

indivíduos animais (Glenk et al, 2014). Não é suficiente, em termos de compreensão do processo 

terapêutico, citar apenas que o animal foi avaliado por certa organização ou que foi aprovado em 

termos de saúde física, já que não há uma homogeneidade nestes quesitos. Além disso, não 

sabemos ao certo porque e como as interações com animais afetam a saúde humana, nem as 

características físicas e comportamentais dos animais que influenciam esse resultado 

(Grandgeorge e Hausberger, 2011). Logo, já que o animal é uma variável indispensável para este 

tipo de intervenção, e neste momento nem sequer está em questão o seu bem estar, mas apenas a 

avaliação dos benefícios humanos a partir da interação com o animal, é necessária a descrição 

minuciosa de suas características para a adequada avaliação do resultado obtido. 

Existe ainda o grupo (c), composto pelos trabalhos de Waltner-Toews (1993), Khan e 

Farrag (2000), Guay (2001), DiSalvo et al (2006) e Lefebvre et al (2006), que focam em como a 

saúde humana pode ser prejudicada pelos animais durante as IAAs, colocando em evidência os 

cuidados para prevenção de mordidas, arranhões e traumas físicos em pacientes, controle de 

parasitas, prevenção de reações alérgicas, controle da transmissão de organismos infecciosos dos 
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animais para os humanos e também como impedir o contato dos animais com pacientes que têm 

medo de animais. Apesar do foco nos riscos à saúde humana, eles também se referem, ainda que 

brevemente, à infecção de animais pelos humanos e cuidados em relação à seleção do 

temperamento dos animais. Esta seleção no entanto, tem como objetivo final a prevenção de 

lesões físicas em humanos e de situações inapropriadas em instituições de saúde, como latidos e 

desordem, e não o bem estar animal.  

Existem, porém, dois trabalhos deste grupo que se sobressaem no que diz respeito aos 

cuidados com o bem estar dos participantes animais. Na publicação de Lefebvre et al (2009) é 

investigado exatamente se os cães levados a instituições de saúde para IAAs correm maior risco 

para infecção com Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) e com Clostridium 

difficile do que cães que também participam de IAAs, mas que são levados a outros locais. A 

partir da coleta de informações de 194 cães, os pesquisadores concluíram que estes animais estão 

sim em maior risco, especialmente quando lambem pacientes ou aceitam petiscos durante as 

visitas. Já no trabalho de Lefebvre et al (2008) é efetuado um levantamento de pontos chave para 

IAAs em instituições de saúde com o objetivo de estabelecer diretrizes para estes trabalhos. 

Profissionais, incluindo médicos veterinários e especialistas em comportamento animal, 

debateram detalhados tópicos acerca das espécies adequadas, programas de seleção e treinamento 

dos cães e de seus condutores, com nítido cuidado com a saúde e o bem estar dos animais. 

Detalharei estas recomendações junto aos trabalhos dos grupos (d) e (e), já que muitos destes 

cuidados também serão citados em trabalhos dos dois grupos. 

Em relação aos estudos que fazem parte do grupo (d), estes são heterogêneos no que se 

refere aos objetivos, grupo de participantes analisado e tipo de intervenção. É ainda difícil 

encontrar mais do que uma breve referência sobre os cuidados e o bem estar animal em qualquer 

revisão recente na área de IAA (Brodie et al, 2002, Iannuzzi e Rowan, 1991, Serpel et al, 2010). 

Conforme Brodie et al (2002) e Serpell et al (2010), o sentimento geral, mas sem fundamento, é 

que estas são boas atividades para os cães envolvidos. Todos os trabalhos que serão apresentados 

a seguir, classificados no grupo (d) não têm foco no animal participante, mas, mesmo assim citam 

mais do que informações básicas acerca dos animais: todos ressaltam outras informações que 

impactam direta ou indiretamente o bem estar dos animais envolvidos.  

Em relação às espécies utilizadas em IAAs, estes trabalhos se dividem entre os que 

aprovam o uso de diversas espécies, como galinhas, tartarugas, coelhos, pássaros, porcos, peixes, 
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cães, cavalos (Abreu et al, 2008, Faraco et al, 2009, Macauley, 2006, Stanley-Hermanns e Miller, 

2002), escargots (Martins et al, 2008) e animais selvagens (Kawakami e Nakano, 2002) e os que 

defendem que animais de tamanho muito pequeno, como porquinhos da índia, coelhos, pássaros e 

pequenos roedores não devem ser utilizados (Morrison, 2007). Johnson et al (2002), 

diferentemente, defendem apenas o uso de cães, gatos e peixes. O conceito de bem estar 

relacionado a cães ainda é inconsistente, porém os conhecimentos relacionados aos 

comportamentos normais e avaliação de bem estar de animais selvagens e de animais com 

domesticação mais recente são ainda mais deficientes. Assim os riscos envolvidos na participação 

destes animais em IAAs são ainda maiores, sendo pouco recomendados.  

O bem estar do animal está conectado ao bem estar do humano, é o que afirmam Grandin 

e Johnson (2009). É natural, então, que se o assistido sente prazer durante a interação com o 

animal, este, por sua vez, também deverá apreciar a atividade. Alguns autores compartilham 

desse pensamento. Stanley-Hermanns e Miller (2002) defendem que o animal e o condutor 

devem gozar da companhia um do outro, Silva et al (2011) e Silva e de Souza (2011) ressaltam 

que o animal precisa estar confortável no local de trabalho e Morrison (2007) lembra que nem 

sempre o animal estará interessado em participar. Esta ideia, porém, não é compartilhada por 

todos. Em sua recente publicação, Evans e Gray (2012) enfatizam que os pacientes devem tirar 

proveito da situação, mas que apenas quando possível, os animais deverão também se beneficiar. 

Verificamos então que a ideia de beneficiar ambos o paciente e o animal não é compartilhada por 

todos. 

Em relação à escolha dos animais, grande parte dos trabalhos, conforme afirmei 

anteriormente, apenas cita que o temperamento é calmo e sociável, e que foi aprovado ou é 

certificado por uma organização. Coackley e Mahoney (2009), por exemplo, apontam que os cães 

de sua pesquisa foram aprovados por uma agência externa, especializada em avaliação de animais 

para fazerem parte de programas de “pet terapia” em instituições de saúde. Não é informado qual 

é este procedimento e o que especificamente ele avalia.  

Outros dois trabalhos fazem também importantes observações sobre o processo de seleção 

dos animais. Stanley-Hermanns e Miller (2002) fazem um levantamento de pontos acerca da 

escolha dos animais para trabalhos em instituições de saúde, pontos importantes que muitas vezes 

são esquecidos. A chave para prevenção de problemas, segundo eles, seria a consistente avaliação 

e treinamento de condutores, cães e enfermeiras. Lembram que as diretrizes para a seleção de 
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cães devem variar de acordo com os diferentes trabalhos, objetivos e locais, porém que certos 

requisitos mínimos devem ser levados em conta. A avaliação, por exemplo não deve ser baseada 

apenas no temperamento do animal, mas na qualidade de interação entre o condutor e o animal; 

os testes devem ser efetuados exatamente no local em que o cão irá trabalhar, tentando replicar as 

condições que o animal encontrará durantes as IAAs; por fim, o animal não deve em nenhum 

momento da avaliação se esconder do condutor, comportamento indicativo de medo ou algum 

outro desconforto. Por sua vez, Johnson et al (2002) ressaltam que as equipes de trabalho devem 

estar preparadas para duplas animal-condutor que não combinam, e que, por isso, devem ter mais 

de um animal disponível ou até um animal de outra espécie para troca. As autoras, 

complementam que a escolha do animal com quem irá interagir deverá ser feita apenas pelo 

paciente, independentemente da vontade do animal em interagir com o indivíduo. 

Sobre o manejo do animal previamente ao início das IAAs, Barker et al (2005) e Kerepesi 

et al (2006) apontam que ele deve estar acostumado com humanos da mesma faixa etária dos 

assistidos, sejam eles crianças, adultos ou idosos. Johnson et al (2002) adicionam que o animal 

deve visitar e conhecer o local antes da interação, com o objetivo de oferecer oportunidades para 

a habituação a estímulos não familiares a ele. Além disso, recomendam que seja mantida a rotina 

normal do animal pelo menos uma hora antes da visita para minimizar possíveis estímulos 

estressores, mas também para que os primeiros pacientes do dia possam ter a mesma experiência 

dos últimos. Esta afirmação é importante no que diz respeito à prevenção de estresse para o 

animal, porém, afirmar que esta medida garantiria o mesmo nível de estresse para o primeiro e 

último paciente é assumir que o animal não passa por momentos estressantes ou simplesmente 

modificadores durante a interação. Por fim, Barker et al (2005) informam que um requisito do 

hospital participante do estudo era que o cão fosse banhado 24 horas antes do trabalho e escovado 

na manhã antes da visita. Cabe aqui o questionamento de quanto o banho ou a alta frequência de 

banhos poderia ser estressante e inclusive comprometer a saúde do animal. 

Durante a interação é possível que estímulos do ambiente possam produzir desconforto 

nos animais. Kerepesi et al (2006) indicaram que no seu experimento, quando o cão parecia 

exausto a sessão era interrompida e continuada apenas no dia seguinte. Ou seja, apenas depois 

que o animal já estava exausto é que a sessão era interrompida. Já em outros trabalhos, é 

recomendado que, durante a visita o tutor encoraje as pessoas a interagirem com o cão (Barker et 

al, 2005), o que, segundo Faraco et al (2009), dependendo da maneira como é efetuado pode ser 
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um estressor significativo, tendo por consequência distúrbios comportamentais. Johnson et al 

(2002), por sua vez, recomendam que o condutor esteja presente durante toda a duração da 

intervenção, o que poderia ser visto como medida de prevenção e controle para o animal, porém 

em seguida as autoras ressaltam que esta medida tem como objetivo garantir o controle do animal 

o tempo todo, o que leva novamente ao foco no bem estar dos humanos em detrimento ao dos 

animais. 

O planejamento prévio da interação, enfatizando a necessidade de protocolos formais, são 

tópicos presentes em alguns dos trabalhos. Palley et al (2011) defendem a existência de comitês 

de cuidado com animais em todos os locais de atividades, que revisassem protocolos e 

determinassem limites quanto à duração e frequência dos trabalhos tendo em vista o controle de 

impactos deletérios para os animais. Faraco et al (2009), apesar de classificá-los como animais de 

serviço, o que não são, ressalta que deve haver um regime especial de participação, previsão de 

repouso e abrigo seguro para animais de terapia. Johnson et al (2002) se preocupam com o modo 

como o paciente lida com o cão, sugerindo que antes do contato com o animal, os condutores 

mostrassem ao participante humano como este poderia interagir: se poderia apenas olhar o 

animal, mexer nele e em quais regiões do corpo, indicar que cães preferem ser tocados em certas 

regiões do corpo, que nos primeiros contatos deveria evitar tocar no rosto, dentre outras 

recomendações semelhantes visando prevenção de estresse ao animal.  

Já a necessidade de um supervisor do bem estar animal durante a interação e quem seria 

esse responsável é abordada de modo bastante variável na literatura. No estudo de Colombo et al 

(2005), em que canários passaram a viver em lares com idosos, dois médicos veterinários 

cirurgiões visitavam periodicamente os locais.  No estudo ainda foi ressaltado que estes 

profissionais trocavam os animais em caso de morte, sugerindo que este fenômeno não era 

incomum. Palley et al (2011) defendem que o condutor do animal deveria ser treinado para 

identificar sinais de estresse e que esse é quem faria essa supervisão. Possivelmente para Johnson 

et al (2002) o condutor também seria o responsável pela manutenção e supervisão do bem estar 

do animal, já que ressaltam que o condutor deve o conhecer bem. Em seu estudo, Kawakami e 

Nakano (2011) afirmam que pode haver ou não um zootecnista ou adestrador no local de IAAs, 

mas que o médico veterinário é necessário para a admissão do animal. Já Evans e Gray (2012) 

afirmam que o planejamento cuidadoso por um profissional habilidoso de serviço social poderia 

minimizar os riscos e maximizar os benefícios para os humanos e os animais, ou seja, que não 
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seria necessário o acompanhamento durante o trabalho e que um profissional da área de serviço 

social poderia ser responsável pelo planejamento. Morrison (2007), por sua vez, defende que 

durante a seleção e certificação do animal já são avaliados o temperamento e o seu bem estar, 

indicando uma certa confusão em relação à diferença entre seleção do animal e os possíveis 

efeitos da interação sobre o seu bem estar. 

Alguns autores como Silva et al (2011), Silva e de Souza (2011) e Colosio (2009) indicam 

que o treino previamente executado com os cães participantes nos seus estudos foi baseado em 

técnicas de reforçamento positivo com ausência de punição. Apesar de ser utilizada a técnica 

mais moderna e com embasamento científico, tendo em vista a ainda não suficiente padronização 

e certificação da atuação de treinadores de cães, cabe a dúvida especialmente em relação ao não 

uso de punição, já que, conforme Sidman (1995), a interpretação incorreta ou incompleta do que 

são técnicas aversivas e suas consequências pode levar, ainda que involuntariamente, ao uso de 

punição, gerando diversos prejuízos aos animais. Este fator fica claro no trabalho de Prianti e 

Cabana (2007) os quais, apesar do cuidado com os animais, afirmam que coleiras do tipo 

enforcador, com base em técnicas coercitivas, foram utilizadas. 

De maneira semelhante, alguns trabalhos indicam superficialmente como foi o 

relacionamento entre cão e condutor. “O comportamento do cão não foi controlado de maneira 

rígida ou severa” (Kerepesi et al, 2006, Stanley-Hermanns e Miller, 2002), “o condutor não 

passou comandos em voz muito alta”, “o cão esteve sempre na guia ou, se livre, com focinheira”, 

“estando sempre sob controle do condutor” (Stanley-Hermanns e Miller, 2002). A partir desses 

trechos podemos verificar a importância do maior detalhamento quanto à maneira de se 

relacionar com o animal, e de cada díade animal-condutor. Ao apenas indicar informações gerais, 

os autores mantêm espaço para o questionamento da qualidade do relacionamento e do bem estar 

animal. 

Portanto, o que se nota a partir da análise destes trabalhos sem foco nos animais 

participantes é que grande parte das recomendações são superficiais, já que sequer temos certeza 

de como os animais são afetados durante esses trabalhos. Assim, atualmente contamos apenas 

com recomendações generalistas, baseadas apenas em experiências subjetivas de profissionais ou 

voluntários que atuam com IAAs, sem comprovação empírica. Retornamos sempre ao 

questionamento sobre não existir um padrão válido e específico para seleção, certificação da 

equipe quanto ao bem estar animal, treino, dentre outros. 
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1.2.2 TRABALHOS COM FOCO NOS PARTICIPANTES ANIMAIS 

 

Existem poucos estudos acerca dos cuidados com o bem estar dos animais, assim como 

sobre as questões éticas relacionadas à sua utilização nas interações assistidas (Iannuzzi e Rowan, 

1991, Serpel et al, 2010), e estas não são simples temáticas. Broom e Johnson (1993) afirmam 

que as necessidades dos animais são exigências biológicas básicas para obtenção de um 

determinado recurso ou responder a um estímulo específico ou corporal. Assim, a manutenção do 

bem estar dos animais não é restrita apenas a questões mínimas de sobrevivência, inclui também 

necessidades individuais, desejos e gostos (DeGrazia, 1996). Em muitos casos, apesar de 

possuírem motivações bastante positivas, os tutores aumentam o risco de prejuízo para os animais 

devido à falta de informação e recomendação profissional de qualidade (Iannuzzi e Rowan, 

1991). Os cada vez mais comuns casos de obesidade, por exemplo, deixam claro que alimentar 

demais, apesar do fundamento positivo de cuidado, é tão negligente quanto sub-alimentar 

(Serpell et al, 2010). Além da importância devida também às questões legais, esses aspectos são 

indispensáveis para a formação da aliança interespecífica, que influencia diretamente o resultado 

terapêutico. Segundo Iannuzzi e Rowan (1991), as preocupações mais comuns em relação aos 

cães nas IAAs são relacionadas a fadiga, exaustão, acesso limitado à água, altas temperaturas, 

combinação entre desidratação e calor, duração das atividades e à frequência de visitas. Apesar 

da relevância destes tópicos, porém, existirão sempre limitações nestes estudos, já que não é 

possível alcançar por completo uma interpretação das necessidades dos animais (Santori, 2011). 

E é exatamente por causa da complexidade do tópico e das limitações dos estudos que 

todos os detalhes acerca dos cuidados com os animais precisam estar explícitos nas diretrizes de 

IAAs e ser acompanhados por profissionais no dia-a-dia dos trabalhos. Isto, porém, não condiz 

necessariamente com a realidade. Conforme afirmam Serpell et al (2010), até existem alguns 

padrões para seleção, treino e prevenção de riscos para as IAAs, como por exemplo os da Pet 

Partners e da AVMA. Estes, porém, além de não serem seguidos por todos os profissionais da 

área, não foram baseados em estudos científicos empíricos ou sistemáticos acerca dos riscos que 

os animais participantes correm e mantém a possibilidade da subjetividade da análise devido à 

enorme variação na habilidade de cada profissional interpretar e avaliar os resultados (Weiss, 

2002). Iannuzzi e Rowan (1991) e Lefebvre et al (2008), por exemplo, afirmam em seus trabalhos 

que deve haver o limite de uma hora para visitas e os primeiros defendem que ocorram no 
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máximo três visitas por semana para cada cão. Para alcançar estes valores, porém, não foi 

efetuada qualquer investigação científica, eles foram baseados apenas na percepção ingênua e 

subjetiva de tutores que levam seus cães para participarem de IAAs. Assim, a validade destes 

dados é bastante questionável.  

Certamente os estudos científicos sobre esses temas devem progredir. 

Concomitantemente, porém, precisam alcançar as organizações que atuam com as IAAs na 

prática, distribuindo conhecimentos acerca das necessidades dos animais. Programas de educação 

continuada para todos os diretamente envolvidos, incluindo os humanos assistidos, indicando os 

cuidados e maneiras de lidar com o animal durante todo o período de suas vidas em que estão 

atuando como participantes de IAAs podem prevenir atitudes negativas para o participante 

animal, que por vezes ocorrem devido à falta de informação ou experiência com animais 

(Johnson et al, 2002, Lefebvre et al, 2008, Serpell et al, 2010). Mas mesmo programas de 

educação continuada com rígidos sistemas de aprovação, apesar de poderem surtir bons efeitos 

apresentam limitações. Primeiramente pela dificuldade e experiência necessária para o 

julgamento do valor de um comportamento particular ou interação social, ainda mais quando 

considerado o complexo ambiente de uma IAA. Conforme Serpell et al (2010) afirmam, tendo 

em mente provavelmente a realidade norte americana, que possui mais recursos e acesso a 

conteúdos relativos a essas práticas, poucos profissionais na área de IAA tiveram adequado 

treinamento etológico em relação à comunicação animal. Ademais, é comum condutores 

abstraírem os sinais de estresse emitidos pelos cães e outros cuidados, especialmente em 

situações de atividade assistida em que não existe um profissional da saúde junto e em que o 

condutor do cão interage intensamente com o humano assistido. Isso ocorre provavelmente 

porque, para o condutor, admitir que os cães podem estar mostrando esses sinais é reconhecer que 

ele sofre por isso e que podem estar explorando os animais para seu próprio benefício. 

Esse treinamento, portanto, não é suficiente. A atuação de profissionais qualificados nas 

diversas áreas do conhecimento das IAAs é imprescindível não apenas para garantir um bom 

sistema educativo, mas também para supervisionar e implementar outras medidas com o objetivo 

de otimizar a prevenção e controle de situações de desconforto e riscos ao bem estar dos animais. 

O formato de equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe presente durante todo o trabalho que 

seja competente para cuidar tanto do assistido quanto do animal participante, e a avaliação de 

protocolos de trabalho por um comitê de ética (Santori, 2011) são passos iniciais indispensáveis. 
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Além disso, cuidados devem ser tomados em relação ao ambiente físico e equipamentos 

utilizados, que devem ser amigáveis para todos os animais (Serpell et al, 2010). Alguns exemplos 

de características não favoráveis e relativamente comuns são, por exemplo, lugares com muito 

barulho ou sons muito altos, com aparelhos de televisão ou rádio ligados, escadas ou elevadores 

(que para animais não acostumados podem gerar medo), coleiras não recomendadas como 

enforcadoras, dentre outros.  

O limite de tempo e número de visitas por dia ou semana (Iannuzzi e Rowan, 1991), 

assim como a inclusão de intervalos regulares entre sessões ou após determinado período de 

tempo (Serpell et al, 2010) também são fatores importantes e que devem ser levados em conta 

dentre as medidas de prevenção e controle. King et al (2011) e Haubenhofer (2009) avaliaram a 

influência de pausas e duração da sessão nos indicadores de bem estar de cães durante IAAs. 

Enquanto King et al (2011) não encontrou diferenças no cortisol dos cães que descansaram e 

interagiram positivamente com seus tutores por dois minutos após uma hora de sessão, 

Haubenhofer (2009) encontrou concentrações de cortisol significativamente menores nos dias em 

que ocorriam intervalos entre sessões, apesar das sessões serem mais longas (três horas de 

duração). Apesar do período de trabalho ter sido maior, por possibilitar muitos intervalos para 

descanso e possivelmente habituação dos animais, os dias de trabalho mais longos se mostraram 

menos estressantes para os animais. Apesar do oferecimento de oportunidades para o animal 

descansar e receber contato positivo de seu tutor ser positivo segundo este resultado, não há uma 

recomendação de limite de tempo e duração de intervalo que tenha sido avaliada 

experimentalmente, existem apenas sugestões subjetivas de duração máxima de uma hora 

(Serpell et al, 2010). Em relação à frequência de visitas, ou seja o número de dias por mês ou 

semana trabalhados, Haubenhofer (2009) encontrou que quanto maior o número de dias 

trabalhados, maior a concentração de cortisol. Nos grupos que trabalharam até 25 dias em 3 

meses (equivalente a dois dias de trabalho por semana) as concentrações de cortisol 

permaneceram em níveis moderados e sem grandes variações ao longo dos três meses. Quando a 

frequência de trabalho ultrapassou os 25 dias nos três meses, porém, os níveis começaram a 

aumentar muito. Nota-se assim a importância de oferecer vários dias de descanso após cada dia 

de trabalho e a sugestão de não efetuar mais do que duas visitas por semana com um cão.  

Dar oportunidade para o animal se habituar ao ambiente e às atividades em que será 

envolvido antes de iniciar suas primeiras atividades de IAAs em determinado local é importante 
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para que ele aprenda a lidar com os estímulos do ambiente e com os possíveis desconfortos e 

estressores (Serpell et al, 2010). Santori (2011) incentiva fortemente a participação de animais 

moradores de abrigo, a partir do argumento de que isto exercitaria os animais e os socializaria. 

No entanto, Hatch (2007) acompanhou sessões de AAA de um programa que utilizava cães e 

gatos moradores de abrigos e verificou que pela falta de experiência dos animais com o local das 

AAAs, os assistidos, o tipo de atividade e com os condutores, a probabilidade dos animais 

sentirem medo, ansiedade e estresse foi alta. Assim, experiências destes animais em AAAs 

podem reforçar comportamentos de medo, afetar negativamente o bem estar dos animais e 

diminuir suas chances de adoção. Outros autores como Iannuzzi e Rowan (1991) e Lefebvre et al 

(2008)  são também contrários ao uso de animais de abrigos em IAAs, A influência da 

experiência dos animais nas IAAs também foi avaliada por Haubenhofer (2009) e King et al 

(2011), mas enquanto a primeira encontrou maiores concentrações de cortisol nos cães que 

trabalhavam há mais tempo, os segundos verificaram que os cães com mais experiência 

apresentavam tendência a mostrar menos sinais comportamentais de estresse do que cães com 

menos experiência . 

Atenção deve ser dada ao limite de idade dos animais, tanto mínima quanto máxima, e 

também em relação ao porte do animal. Não existe uma recomendação avaliada 

experimentalmente, apenas uma indicação relacionada à idade mínima, que seria 

aproximadamente um ano e seis meses. A idade da maturidade social dos cães, porém, apresenta 

grande variação entre as raças, podendo tardar até os 6 anos de idade, por exemplo na raça 

Cavalier King Charles (Grandin e Johnson, 2009). A idade máxima também é bastante variável 

de acordo com o estado de saúde, experiência e vontade do animal em participar. Assim, uma 

recomendação ampla, para todos os cães, provavelmente não é a mais indicada. Haubenhofer 

(2009), por exemplo, cita que dentre os 18 cães avaliados em seu estudo, todos apresentaram 

resultados similares em relação ao tipo de paciente acompanhado, a não ser uma fêmea Golden 

Retriever de 9 anos de idade, a mais velha do grupo, que já apresentava sintomas articulares. Os 

seus resultados de concentração de cortisol foram mais altos quando atuava junto a crianças, 

provavelmente devido à maior exigência locomotora, do que quando atuava junto a idosos ou 

acamados em hospitais. Deve ser dada atenção especial a cada indivíduo animal pois, apesar da 

experiência de cães mais velhos ser maior, particularidades relacionadas a dor, cansaço e 

tolerância podem influenciar no seu bem estar. 
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As características do cão, portanto, são variáveis importantes para o plano de proteção ao 

bem estar dos animais, e que devem ser levadas em conta na triagem das díades cão-assistido. 

Ocorre que, em geral a seleção dos cães ocorre de acordo com a disponibilidade do tutor e não 

devido à motivação do animal em interagir com humanos não familiares. É comum supormos que 

todos os animais, contando apenas com raras exceções, são interessados e obrigados a interagir. 

Serpell et al (2010) ressalta que raramente se questiona se o animal está realmente motivado, e 

lembra que quando esse falha ao responder ao treinamento ou carinho durante as IAAs, 

provavelmente é porque ele não deseja participar, porque não consegue ou porque não sabe lidar 

com a situação. Butler (2004) ressalta ainda que nunca foi selecionada uma raça para gostar do 

contato tão próximo com estranhos e aceitar passivamente a invasão do espaço íntimo do animal 

por humanos estranhos. Segundo o autor, cães que realmente apreciam este tipo de interação são 

raros. Realmente, a maioria das raças de cães foi selecionada para distinguir pessoas familiares 

das não familiares, e agirem de maneira diferente com cada um. Estudos recentes como os de 

Silva et al (2012) e Romero et al (2013) acerca da empatia entre animais e humanos deixam isso 

claro ao concluírem que cães imitaram mais frequentemente o bocejo, um sinal indicador de 

empatia, de pessoas familiares do que de pessoas estranhas, indicando a existência de modulações 

afetivas para certos comportamentos e formas rudimentares de empatia. Dar prioridade, por 

exemplo, durante as interações a atividades semelhantes à função para qual a raça foi selecionada 

pode ser uma medida importante para aumentar a probabilidade de interesse do animal pela 

interação, valorizar as características do animal e, com isso, diminuir as chances de desconforto 

no animal (Santori, 2011). Ademais, quando nos referimos à IAAs em que existe ganho 

financeiro, como por exemplo, atendimentos terapêuticos particulares, existe um risco ainda 

maior de prejuízos à saúde física e mental do animal, já que dependendo do conhecimento, 

controle e ética do profissional da saúde, ele pode incluir ou manter um animal mais tempo na 

interação com o paciente porque o paciente escolheu ou aparenta estar gostando, 

independentemente do bem estar do animal (Serpell et al, 2010). Além disso, é importante avaliar 

o que fazer com o animal quando ele não estiver participando de interações, se há um local para 

descanso, exercício, dentre outras necessidades.  

O plano de seleção dos cães se mostra complexo e minucioso, necessitando levar em 

conta não apenas a disponibilidade deles e seus tutores, mas também as características e a 

motivação do animal. A compatibilidade do animal com o tipo de paciente, porém, não pode ser 
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menosprezada. Podem influenciar o estado emocional dos cães participantes peculiaridades 

relacionadas aos humanos assistidos como o sexo, a idade e o nível de energia, ao tipo de 

interação, como a intensidade e duração de atividades físicas e a proximidade com os pacientes, 

aos objetivos da interação e ao local, como a temperatura, a disponibilidade de local para 

descanso longe dos pacientes e a presença de outros cães. Haubenhofer (2009) avaliou a 

influência do tipo de paciente sobre a concentração de cortisol dos cães e encontrou que o 

trabalho com idosos ou acamados moradores de lares foi o mais estressante, seguido pelo 

trabalho com crianças, e então com adultos com deficiências físicas, sendo este o menos 

estressante. Segundo as autoras, isso poderia ser explicado pelas características das atividades 

efetuadas e do local, pois no trabalho com idosos os cães precisavam se manter quietos, sem fazer 

qualquer atividade, por um longo período. Já no trabalho com crianças foi requisitado um alto 

nível de atividade física, além de haver muito barulho e atividades ocorrendo concomitantemente 

no local. O trabalho com adultos deficientes, por sua vez, foi como uma mistura entre ambos os 

anteriores: apesar de envolver atividades físicas e divertimento, esta não ocorreu com tão alta 

intensidade e extensão como ocorreu com as crianças, nem em tão baixa intensidade ou de 

maneira entediante quanto ocorreu com os idosos ou acamados. Outra característica que pode ter 

influenciado nesse resultado é o porte do animal. De acordo com o peso e altura do animal essas 

interações com os pacientes podem ser vistas como mais ou menos amedrontadoras. Horii et al 

(2003), por exemplo, encontraram que o tamanho do corpo dos cães determinou algumas 

variações no seu comportamento, sendo que cães de maior porte (entre 16 e 28 kg) tiveram 

predomínio de comportamento ofegante, fortemente relacionado ao estresse térmico e cansaço 

físico, e os cães de menor porte (entre 3 e 5 kg) apresentaram por mais tempo postura de recusa.  

Outro ponto extremamente importante para a discussão é relacionado ao pouco ou 

nenhum controle que o animal possui sobre aspectos que afetam diretamente sua vida nas IAAs. 

Durante visitas é comum ocorrer estimulação excessiva dos cães sem lhes oferecer a opção de 

sair do local ou fugir da atenção: muitos barulhos no ambiente como televisões e aparelho de 

música ligados, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, demasiado e contínuo carinho, 

abordagem de pessoas por vezes com comportamento ou conduta anormal, uso de guias, 

contenção física, dentre outros. Segundo Hubrecht (1995), impedir ao animal de ter ao menos um 

mínimo controle sobre o ambiente físico e social pode ter diversos efeitos colaterais. Glenk et al 

(2013), avaliaram exatamente este ponto, através da avaliação fisiológica e comportamental de 
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cães que usavam e não usavam guias durante as IAAs. Verificaram, então, que os cães sem guia 

apresentaram níveis de cortisol significativamente mais baixos do que os com guia. Horii et al 

(2003) também verificaram experimentalmente que com um maior período de restrição de 

postura e movimento, a postura de recusa foi mais frequente e mais longa. Ademais, negando ao 

cão a possibilidade de evitar ou escapar de situações sociais desagradáveis ou indesejadas, pode 

levar à supressão de todo e qualquer controle sobre o mundo, impedindo o acesso aos 

reforçadores valiosos e às vezes mais básicos para o animal, ocasionando o tão conhecido 

fenômeno do desamparo aprendido, do avento ambiental inescapável e suas consequências, 

apresentado inicialmente por Seligman (1978). Assim, as perspectivas mais recentes de treino de 

animais, conforme Patel (2013), exacerbam exatamente o fator controle: oferecer ao cão mais 

oportunidades de controlar o ambiente e escolher mais livremente suas respostas.  

Técnicas de treinamento modernas, baseadas em reforço positivo sem estímulos aversivos 

também aumentam o controle e a sensação de controle que o animal possui sobre o ambiente, e 

são diretamente relacionadas ao bem estar dos animais. Logo as técnicas de educação utilizadas 

com cães participantes devem ser avaliadas. Um grande problema ainda é a predominância de 

técnicas coercitivas como o uso de punições positivas e reforçamentos negativos como principais 

e, às vezes único modo de ensino, gerando inúmeras consequências para o bem estar físico e 

mental dos animais. Conforme afirmam Santori, 2011 e Serpell et al, 2010, é extremamente 

importante que sejam utilizadas nos treinos dos animais apenas alternativas sem estimulação 

aversiva ou coerção.  

Além disso, é preciso haver o acompanhamento e antecipação dos sinais de estresse para a 

ação imediata, diminuindo o impacto sobre o bem estar dos animais (Behan e Thompson, 2013, 

Butler, 2004, Lefebvre et al, 2008, Santori, 2011, Serpell et al, 2010).  Para que isto ocorra é 

importante o domínio dos sinais gerais de estresse pelos educadores e praticantes, o bom 

conhecimento do comportamento de cada indivíduo animal para perceber dicas mais sutis de 

desconforto que o cão pode passar e também entender o impacto disso para o animal (Serpell et 

al, 2010). Se há um relacionamento entre o animal e o condutor, é mais provável que este 

conheça mais a fundo a história de vida, o temperamento do animal e identifique os sinais 

particulares (Hatch, 2007). Caso algum sinal seja notado, é importante logo retirar o animal da 

situação e do ambiente de trabalho, fazendo uma pausa para descanso e refúgio junto ao tutor 

(Lefebvre et al, 2008, Santori, 2011, Serpell et al, 2010). Também, após estas situações é 
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importante a discussão do grupo quanto à provável origem do problema e o planejamento para 

que isso não se repita (Lefebvre et al, 2008, Santori, 2011, Serpell et al, 2010). Behan e 

Thompson (2013) levantam algumas outras medidas para tentar prevenir e diminuir o estresse do 

animal caso este já tenha apresentado sinais, como o uso de suplementos nutricionais, intervalos 

mais frequentes, massagem nos cães, música e aromaterapia, utilização de mais reforçadores 

positivos, maior socialização entre os cães, aumento das interações de brincadeira entre cães e 

assistidos e tentar interagir mais em espaços abertos, apesar de nem todas estas medidas terem 

sido avaliadas cientificamente quanto à diminuição do estresse em cães que atuam junto a IAAs. 

Também ressaltam a necessidade de haver um protocolo padrão com várias opções para que toda 

a equipe saiba maneiras de diminuir o estresse do animal caso este apresente sinais.  

Esses parâmetros comportamentais relacionados ao estresse e desconforto dos cães foram 

analisados por alguns pesquisadores, assim como parâmetros fisiológicos, como frequência 

cardíaca, respiratória, temperatura e concentração de cortisol. Devido porém, à grande variação 

dos comportamentos, medidas e tipos de interação, assim como ao fato da maioria das 

publicações serem estudos de caso, a análise e comparação entre eles é um desafio (Glenk et al, 

2013). Dentre os estudos, o de Piva et al (2008) foi o único que encontrou tanto melhoras no 

comportamento, quanto diminuição do cortisol ao longo do tempo. Como na pesquisa foi 

acompanhada a introdução de um cão, antes morador de abrigo, em uma casa de repouso de 

idosos, os dados foram coletados tanto em encontros semanais fora de AAAs, quanto em AAAs 

no local. Por fim, verificaram um aumento nos comportamentos de interação social, exploração e 

brincadeira durante as AAAs, melhora muito significativa de um comportamento repetitivo 

relacionado à ansiedade (uma lesão por lambedura em uma das patas) e diminuição significativa 

dos níveis de cortisol nos pelos ao longo da introdução ao lar. Reis et al (2009) avaliou apenas o 

comportamento de um cão, e também verificou que o animal ficou mais calmo e concentrado 

durante a interação com um paciente com anorexia nervosa do que com uma pessoa familiar.  Por 

outro lado, King et al (2011) constatou tanto aumento nos comportamentos relacionados ao 

estresse quanto aumento do cortisol após uma hora de sessão de TAA de 27 cães certificados pela 

Therapy Dogs International. Horii et al (2003) que analisou a concentração de adrenalina e 

noradrenalina de seis cães em sessões de AAA em uma casa de repouso de idosos e Haubenhofer 

(2009) que analisou a concentração de cortisol de 18 cães em sessões de TAA com diferentes 

tipos de pacientes, assim como King et al (2011), encontraram aumento da concentração de 
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indicadores endócrinos de estresse, mas não avaliaram parâmetros comportamentais. Já Marinelli 

et al (2009), Glenk et al (2013), Glenk et al (2014) e Zenithson et al (2014) não constataram 

diferenças na concentração de cortisol nas sessões de IAA. Mas, enquanto Glenk et al (2014) 

tampouco encontrou alterações relacionadas ao comportamento dos 5 cães do experimento, 

Zenithson et al (2014) encontrou correlação positiva entre a concentração de cortisol e o 

comportamento de manter a boca fechada, e correlação negativa com o comportamento ofegante 

no final da sessão de AAA. Ademais, Marinelli et al (2009) verificou aumento de 

comportamentos de estresse e de interação com humanos. A validade da análise comportamental 

de King et al (2011) e Reis et al (2009) é questionável, uma vez que não foi efetuada uma análise 

de comportamentos singulares, mas uma classificação em quatro ou cinco grandes grupos 

predominantes como por exemplo agressividade e interação social. 

É possível perceber que apesar de serem poucos, os estudos acerca do bem estar dos cães 

durante as IAAs têm aumentado nos últimos anos. Enquanto os mais antigos indicaram cuidados 

necessários para prevenção, os mais recentes avaliaram experimentalmente o estresse dos animais 

em diversos tipos de situação de IAA, como o presente trabalho. Os resultados dos últimos, 

porém, foram variáveis. Em resumo, enquanto Horii et al (2003), Haubenhofer (2009) e King et 

al (2011) encontraram diferenças significativas na concentração de cortisol ou alterações 

comportamentais, indicando estresse nas IAAs, Piva et al (2008) e Reis et al (2009) encontraram 

diferenças comportamentais indicando diminuição do estresse nas IAAs, e Glenk et al (2013, 

2014) e Zenithson et al (2014) não encontraram diferenças significativas na concentração de 

cortisol, indicando que não houve alterações no estresse nas IAAs. Pontos importantes que não 

foram abordados na literatura seriam relacionados ao transporte do animal até o local das IAAs e 

os frequentes banhos e os modos de contenção animal utilizados durante toda a sua vida. Todas 

estas são situações com alto potencial de prejuízo ao bem estar animal, que deveriam ser também 

incluídas nas medidas de prevenção. 

É importante ressaltar que a participação de animais selvagens ou, como define Santori 

(2011), de espécies que não passaram por longo processo biológico de domesticação, é vetada 

por Iannuzzi e Rowan (1991), Lefebvre et al (2008), Santori (2011) e Serpell et al (2010). Os 

animais não domesticados, mesmo indivíduos mais mansos, sofrem com o contato próximo aos 

humanos (Iannuzzi e Rowan, 1991). Possuem necessidades mais especializadas e menos 

conhecidas e, portanto, mais susceptíveis a problemas éticos relacionados ao bem estar (Serpell et 
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al, 2010). Segundo Santori (2011), inclusive, qualquer projeto que inclua animais dessas espécies 

deveria justificar porque não poderia, ao invés disso, incluir animais de espécies domesticadas, 

como cães ou cavalos, nas IAAs. 

 

 

1.3 ESTRESSE 

 
 Bem estar é definido como o estado do indivíduo relacionado às suas tentativas de lidar 

satisfatoriamente com o seu ambiente, no nível fisiológico e comportamental (Broom, 1986) e 

uma das formas de identificar alterações e problemas de bem estar é através da mensuração das 

respostas ao estresse (Beerda et al, 2000). Estresse pode resultar de uma ameaça real ou percebida 

à integridade fisiológica ou psicológica de um indivíduo (McEwen, 2000), além de uma 

percepção cognitiva de imprevisibilidade e/ou falta de controle (Koolhaas et al, 2011), que 

desencadeia e é expressa em respostas fisiológicas e/ou comportamentais.  

Essa ameaça real ou percebida é o conjunto de todos os efeitos inespecíficos de fatores 

que atuam sobre o organismo para aumentar o consumo de energia acima do nível basal, de 

repouso, frente a uma situação imprevista e sobre a qual não se tem controle. Ou seja, não é a 

natureza física de um estímulo que o define, mas sim o grau no qual o estímulo pode ser previsto 

ou controlado (Koolhaas et al, 2011). A compreensão destes dois conceitos, porém, não é direta, 

já que não é o controle da situação em si que deve ser considerado, mas o controle percebido pelo 

indivíduo (Salvador, 2005). Além disso, a controlabilidade e a previsibilidade devem ser vistas 

como graduais, desde o controle absoluto à perda de controle, e não apenas como classificação 

binária: existe ou não existe. 

Quando o organismo é submetido a um estímulo estressor, seja este qual for, é ativada 

uma mesma resposta: o organismo responde através da ativação do sistema nervoso simpático, 

que libera adrenalina e noradrenalina, e ocorre a secreção de um grupo de hormônios pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal. Assim que o estímulo estressor é percebido ou até mesmo 

antecipado pelo indivíduo, o hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina, que após 

poucos segundos faz com que a hipófise anterior libere ACTH (hormônio adrenocorticotrófico, 

também denominado de corticotropina). Esta substância, então, é liberada na corrente sanguínea, 

e, em poucos minutos alcança a glândula adrenal, desencadeando a liberação de glicocorticoides. 
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Dependendo do estressor, porém, a velocidade e magnitude destas respostas será diferente 

(Sapolsky, 2004). Além disso, também são liberados  glucagon, prolactina, endorfinas, 

encefalinas e hormônio anti-diurético, e são inibidos hormônios relacionados à reprodução, 

crescimento e a insulina (Sapolsky, 2004).  

Diversos efeitos sobre a saúde física, mental e social podem provir destas mobilizações. 

Diminuição da longevidade (Dreschel, 2010), alterações reprodutivas (Memon, 2007, Grundy et 

al, 2002), supressão do sistema imune (Beerda et al, 1998, Hennessy et al, 1998), distúrbios do 

sistema digestivo (Sherman e Mills, 2008), alterações dermatológicas (Beerda et al, 2007, 

Overall, 1998), aumento da pressão arterial (Beerda et al, 1997), frustração crônica (Mills et al, 

2013), inquietação e/ou nervosismo, comportamento depressivo, aumento das respostas de 

evitação (Mills e Luescher, 2008), fobias sociais (Landsberg et al, 2013) e comportamento 

agressivo voltado para pessoas da família ou cães habitando na mesma moradia (Fatjo et al, 

2007) são alguns dos efeitos já conhecidos em cães. 

  Ocorre que, apesar de tanto o estresse agudo quanto o crônico poderem se manifestar 

através das mesmas alterações comportamentais e fisiológicas, a curto prazo essas são reações 

adaptativas e funcionais que aumentam as chances de sobrevivência face a emergências 

(Sapolsky et al, 2000). O estresse crônico, a exposição ao alto nível de estresse por período 

extenso, porém, pode ter sérios impactos sobre a saúde física e psicológica (Koolhaas et al, 2011, 

Mills et al, 2014, Sapolsky, 2004). Conforme Korte et al (2007), porém, deve-se seguir o 

princípio do equilíbrio através do estado alostático, da adaptação através das mudanças. Afinal, 

tanto a exposição crônica (carga alostática alta) quanto a falta (carga alostática muito baixa ou 

zero) de desafios ambientais produzem um estado de desvio crônico do sistema regulatório do 

seu nível ótimo, levando às doenças relacionadas ao estresse.  

 O estresse pode ser medido, tanto através das respostas fisiológicas quanto 

comportamentais, durante ou após a exposição ao estímulo estressor (Dreschel e Granger, 2005). 

O método mais recomendado (Dreschel e Granger, 2009,!!Beerda et al, 1996)!para a avaliação das 

respostas fisiológicas é através da mensuração do cortisol no sangue ou na saliva. Mas os níveis 

de cortisol no plasma requerem a coleta de sangue, um procedimento invasivo que pode levar a 

alterações no nível de cortisol (Hennessy et al, 1998), além de necessitar de habilidades técnicas 

específicas para a coleta e armazenagem. Já a amostragem de saliva é um método não invasivo, é 

bem tolerado por cães (Dreschel e Granger, 2009) e apresenta alta correlação com o cortisol do 



 
!

 
!

44 

plasma (Beerda et al, 1996). Em cães, elevação do cortisol tem sido associada com situações de 

estresse resultando do medo (Beerda et al, 1999, Dreschel e Granger, 2005), situação 

controlada/autoritária (Horváth et al 2008) e ameaça humana (Horváth et al 2007), punição 

(Jones e Josephs, 2006). Já interações positivas com humanos, brincadeira calma e 

comportamentos afiliativos foram associados à redução do cortisol nos cães (Coppola et al 2006; 

Horváth et al 2008).!
  Para a avaliação comportamental do estresse, diferentes respostas comportamentais a 

diferentes estímulos podem ser indicadoras de estresse. Cães submetidos a situações de estresse 

como restrição espacial, estado de conflito e medo de punição apresentaram aumento na 

frequência de diversos comportamentos como locomoção, levantar a pata, sacudir o corpo, 

bocejar e lamber os lábios, (Beerda et al, 2000, Schilder e van der Borg, 2004). Os sinais 

comportamentais, porém, são respostas emocionais e não são mutuamente exclusivos, ou seja, 

pode ocorrer mais de uma resposta ao mesmo tempo (Mills et al, 2014) e mais de um significado 

para uma mesma resposta. Além disso, nem todos os cães expressam comportamentos 

relacionados ao estresse da mesma forma devido às várias variáveis que influenciam seu 

temperamento como idade, raça, experiências de vida (Hiby et al, 2006). 

  Para avaliar o estresse, então, não basta apenas uma medida fisiológica ou 

comportamental, é preciso, conforme enfatiza Mills et al (2014), triangular uma série de medidas 

para podermos fazer inferências com objetividade. A resposta fisiológica por si só não 

necessariamente indica estado de estresse (Koolhaas et al, 2011) já que elevação do cortisol é 

uma reação fisiológica a mudanças ambientais que aumentam a excitação, seja de forma positiva, 

seja de forma negativa (Mills et al, 2014). Afinal, situações apetitivas e reforçadoras, como o 

comportamento sexual (Bonilla-Jaime et al, 2006) e ganhar uma interação social (Koolhaas et al, 

2011) eliciam respostas do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal com magnitude similar a situações 

aversivas, como derrota social. As correlações existentes, portanto, entre cortisol e 

comportamento devem ser interpretadas cuidadosamente. 
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