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Pesquisa vê estresse em cão ‘trabalhador’
Tranquilidade de cãoguia pode não significar
que o bicho esteja
totalmente confortável,
diz pesquisadora
de são paulo

Uma pesquisa inédita no
Brasil abre uma discussão em
relação à aparente fofura e
calma de cães que servem ao
homem em terapias, em assistência diária ou em trabalhos policiais e de resgate.
Animais que atuam nessas
atividades podem estar sofrendo de estresse sem que
seu donos se deem conta.
O estudo, realizado no Instituto de Psicologia da USP
(Universidade de São Paulo),
analisou o comportamento
de cães que trabalham com
crianças carentes, idosos e
pessoas com autismo, mas as
considerações levantadas
avançaram para outros tipos
de trabalhadores.
Em 82% dos casos estudados em três ONGs (organizações não-governamentais)
desde 2011, os cães apresentaram algum sinal de desconforto em casa ou no desempenho de suas atividades.
resultado

Para chegar ao resultado,
foram analisados 25 sinais de
fadiga no comportamento
dos bichos, além de testes de
níveis hormonais na saliva.
“É preciso um cuidado
maior do que se tem hoje na
escolha dos cães que serão
trabalhadores, pois eles podem não estar se beneficiando em nada com a atividade
proposta”, diz a coordenado-

ra da pesquisa, a médica veterinária Carolina Rocha.
Na prática, a pesquisa
mostra que a tranquilidade
de um cão-guia, por exemplo,
pode não significar que o bicho esteja totalmente confortável com seu trabalho.
“Cães estressados vão seguir cumprindo seus deveres
normalmente porque assim
foram programados, mas terão sempre a ideia de fugir de
seus donos”, diz a veterinária Carolina.
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Estudo da USP constatou sinais de fadiga em cães que auxiliam homem em terapias, trabalho policial e resgate
Cães de ONG
‘trabalhando’ no
hospital Dante
Pazzanese

descanso

Geralmente, de acordo
com a pesquisa, o animal trabalhador que se estressa a níveis muito altos foi mal selecionado para a função, teve
treinamento punitivo ou condicionado a perdas do que
gosta —seja a de uma bolinha
ou de um colchão— e não
passou por períodos de descanso e de revisão de procedimentos.
Entre as consequências do
estresse para o cão trabalhador estão problemas digestivo a cânceres, passando pela ansiedade, perda de rendimento e menor longevidade.
prazer

Os especialistas afirmam
que animais bem selecionados gostam e têm prazer com
suas atividades e que, geralmente, a fadiga pode ser bem
controlada e passageira.
Ainda de acordo com a opinião da pesquisadora, “é
muito tênue a linha que separa o conforto do cansaço
dos cães. É preciso estar atento a mudanças de comportamento repentinas e dar a eles
tempo para desfocarem de
suas obrigações”.

Os sinais de estresse para
cães domésticos são os mesmos que os dos cães trabalhadores. Mas, segundo os pesquisadores, cada cão tem um
perfil de sinais de cansaço.
sinais

“Alguns cães podem mostrar mais o bocejar e o lamber
os lábios, outros podem mostrar mais o farejar do ar. Dependendo do que aquele
evento estressor significa para o animal, ele vai mostrar
mais ou menos sinais.”

(jairo marques)
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O ESTRESSE NOS CÃES TRABALHADORES
Pesquisa inédita no país levantou nível de esgotamento de animais
CAUSAS DO ESTRESSE
Cães terapeutas
> Multiplicidade de
pessoas ao redor e
interagindo com o bicho
ao mesmo tempo
> Banhos e transportes
muito regulares
> Sessões muito demoradas ou muito frequentes
Cães assistentes
(ex. cães guias)
> Trocas de tutores e de
ambientes
> Longos períodos de
concentração
> Mudanças bruscas de
rotina
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
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Realização:

> 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

COMO EVITAR
> Seleção criteriosa dos
cães para cada atividade
> Dar tempos de descanso, de brincadeira, de
sono e de socialização
com outros cães
> Reciclar os treinamentos e ficar atento a
mudanças de comportamento
Fonte: Pesquisa Seleção de Cães para Intervenções Assistidas

Atividades têm
de ser prazerosas,
afirma ONG

O prefeito que
modernizou
Bogotá fala sobre
mobilidade urbana

QUINTA-FEIRA, 3 dE OUTUBRO, às 19h

SINAIS DE FADIGA

de são paulo
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Oito cães voluntários da
pesquisa sobre os índices de
estresse trabalham para a
ONG Inataa (Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais).
Aberta há cinco anos, em
São Paulo, a instituição conta com 60 participantes.
“Topamos participar do estudo porque é princípio do
Inatta o respeito ao nosso colega de trabalho, que é o cão.
Temos de ter total cuidado
com o nível de estresse dele.
As atividades para os cães
têm de ser prazerosas”, diz a
presidente, Fátima Neves.
Duas pessoas fazem a análise do temperamento dos bichos, que trabalham em contato com idosos e com crianças com problemas de saúde.
Cada cão pode participar
das sessões de terapia por no
máximo uma hora. Em seguida, relaxa. “Não basta ser um
cão bonzinho e calmo para
ser voluntário. Ele tem que
demonstrar afetividade, precisa demonstrar interesse pelas pessoas e se divertir.”

