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de são paulo

Uma pesquisa inédita no
Brasilabreumadiscussãoem
relação à aparente fofura e
calmade cães que servemao
homem em terapias, em as-
sistência diária ou em traba-
lhos policiais e de resgate.
Animaisqueatuamnessas

atividades podem estar so-
frendo de estresse sem que
seu donos se deem conta.
Oestudo, realizadono Ins-

tituto de Psicologia da USP
(UniversidadedeSãoPaulo),
analisou o comportamento
de cães que trabalham com
crianças carentes, idosos e
pessoascomautismo,masas
considerações levantadas
avançarampara outros tipos
de trabalhadores.
Em82%dos casos estuda-

dos em três ONGs (organiza-
ções não-governamentais)
desde 2011, os cães apresen-
taramalgumsinaldedescon-
forto em casa ou no desem-
penho de suas atividades.

resultado
Para chegar ao resultado,

foramanalisados25sinaisde
fadiga no comportamento
dosbichos, alémde testesde
níveis hormonais na saliva.
“É preciso um cuidado

maior do que se tem hoje na
escolha dos cães que serão
trabalhadores, pois eles po-
demnão estar se benefician-
do em nada com a atividade
proposta”,dizacoordenado-

ra da pesquisa, a médica ve-
terinária Carolina Rocha.
Na prática, a pesquisa

mostra que a tranquilidade
deumcão-guia,porexemplo,
pode não significar que o bi-
choesteja totalmenteconfor-
tável com seu trabalho.
“Cães estressados vão se-

guir cumprindo seusdeveres
normalmente porque assim
foram programados, mas te-
rãosemprea ideiade fugirde
seus donos”, diz a veteriná-
ria Carolina.

descanso
Geralmente, de acordo

comapesquisa,oanimal tra-
balhadorqueseestressaaní-
veis muito altos foi mal sele-
cionado para a função, teve
treinamentopunitivooucon-
dicionado a perdas do que
gosta—sejaadeumabolinha
ou de um colchão— e não
passou por períodos de des-
canso e de revisão de proce-
dimentos.
Entreas consequênciasdo

estresse para o cão trabalha-
dor estão problemas digesti-
vo a cânceres, passando pe-
laansiedade,perdade rendi-
mento emenor longevidade.

prazer
Os especialistas afirmam

que animais bem seleciona-
dosgostame têmprazer com
suas atividades e que, geral-
mente, a fadigapodeserbem
controlada e passageira.
Aindadeacordocomaopi-

nião da pesquisadora, “é
muito tênue a linha que se-
para o conforto do cansaço
doscães.Éprecisoestaraten-
to amudanças de comporta-
mento repentinasedaraeles
tempo para desfocarem de
suas obrigações”.

Tranquilidade de cão-
guia podenão significar
que o bicho esteja
totalmente confortável,
diz pesquisadora

Estudo daUSP constatou sinais de fadiga em cães que auxiliam homem em terapias, trabalho policial e resgate

Pesquisavêestresseemcão ‘trabalhador’

Os sinais de estresse para
cães domésticos são os mes-
mosqueosdoscães trabalha-
dores. Mas, segundo os pes-
quisadores, cadacão temum
perfil de sinais de cansaço.

sinais
“Alguns cães podemmos-

trarmaisobocejar eo lamber
os lábios,outrospodemmos-
trar mais o farejar do ar. De-
pendendo do que aquele
eventoestressor significapa-
ra o animal, ele vai mostrar
mais oumenos sinais.”
(jairo marques)

de são paulo

Oito cães voluntários da
pesquisa sobre os índices de
estresse trabalham para a
ONG Inataa (Instituto Nacio-
nal de Ações e Terapias As-
sistidas por Animais).
Aberta há cinco anos, em

São Paulo, a instituição con-
ta com 60 participantes.
“Topamosparticipardoes-

tudo porque é princípio do
Inattao respeitoaonossoco-
legade trabalho, queéo cão.
Temos de ter total cuidado
com o nível de estresse dele.
As atividades para os cães
têmde ser prazerosas”, diz a
presidente, Fátima Neves.
Duaspessoas fazemaaná-

lisedo temperamentodosbi-
chos, que trabalhamemcon-
tato com idosos e com crian-
çascomproblemasdesaúde.
Cada cão pode participar

das sessõesde terapiaporno
máximoumahora.Emsegui-
da, relaxa. “Nãobastaserum
cão bonzinho e calmo para
ser voluntário. Ele tem que
demonstrar afetividade, pre-
cisademonstrar interessepe-
las pessoas e se divertir.”

Atividades têm
de ser prazerosas,
afirmaONG

sabatinad
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Cães de ONG
‘trabalhando’ no
hospital Dante
Pazzanese

O ESTRESSE NOS CÃES TRABALHADORES
Pesquisa inédita no país levantou nível de esgotamento de animais

Fonte: Pesquisa Seleção de Cães para Intervenções Assistidas

> Seleção criteriosa dos
cães para cada atividade

> Dar tempos de descan-
so, de brincadeira, de
sono e de socialização
com outros cães

> Reciclar os treinamen-
tos e ficar atento a
mudanças de comporta-
mento

SINAIS DE FADIGA

COMO EVITAR

> Lamber constantemente
os lábios
> Fazer movimentos
repetitivos
> Bocejos com grande
frequência
> Não olhar diretamente
para quem se aproxima
> Desviar a cabeça ao
tentar ser acariciado
> Ficar muito ofegante
> Apatia total ao tentar ser
estimulado

Cães terapeutas
>Multiplicidade de
pessoas ao redor e
interagindo com o bicho
aomesmo tempo
> Banhos e transportes
muito regulares
> Sessões muito demora-
das oumuito frequentes

Cães socorristas
ou de policiais
> Fadiga física e mental
em conflito com a
motivação para trabalhar
> Imprevisibilidade e
hostilidade de ambientes
onde vai atuar
> Atenção focada por
muito tempo e sem pausa

Cães assistentes
(ex. cães guias)
> Trocas de tutores e de
ambientes
> Longos períodos de
concentração
>Mudanças bruscas de
rotina

CAUSAS DO ESTRESSE


